Özdemir

BMW und MINI
Vertragshändler

KfZ Gutachter
• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten
• Unfallgutachten
• Wertgutachten • Kostenvoranschlag
AYTEKİN ACAR-RIEMANN
Avukat-Rechtsanwalt

Feldstr. 60 • 20357 Hamburg • Tel: 040-430 91 809 • Fax: 040-430 91 829
www.kanzlei-acar.de • email: info@kanzlei-acar.de

M

Araç hasar ve değer tespiti
en hızlı şekilde yapılır.

Mehmet Özdemir

Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555
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tuerkses@t-online.de

www.turkses.de

Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenlileri kullanabileceğinden yola çıkıyor.
yıllardır meşgul eden konulardan biri de
Türk vatandaşları şimdiye kadar saTürkiye'deki seçimlerde oy kullanabilme
dece ülkeye giriş çıkış yaparken gümrük
arzuları.
kapılarında oy kullanabiliyordu. Yetkililer
Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklik- bunu yapanların sayısının seçmen konulerle yurtdışında yaşayanların bulundu- mundakilerin yüzde 5 ila 7 arasında kalSeçim
Yüksek
belirtiyor.
kları ülkede oy kullanma hayalleri bu yıl dığını
nihayet gerçekleşeceğe benziyor. Yurt- Kurulu’nun verilerine göre, yurtdışındaki
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar seçmen sayısı 1,5 milyonu Almanya’da,
Başkanlığı ve Berlin’deki diplomatik 85 bini ise ABD’de de olmak üzere yaçevreler, başta Almanya olmak üzere klaşık 2,6 milyon. Bu oran, 50 milyonluk
yurtdışındaki milyonlarca vatandaşın toplam seçmen sayısının yüzde 5’ine teAğustos ayında yapılması planlanan kabül ediyor.
17. sayfada
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını

■ GÖÇMENLERE
yönelik aldığı örnek
kararlarla dikkatleri
çeken ve bu konuda
hep örnek teşkil eden
Bremen Eyalet Parlamentosu, bir ilke
daha imza atarak opsiyon modelini askıya aldı. Bremen
bakanlığı
İçişleri
yayınladığı bir genelgeyle Almanya'da
yeni koalisyon hükümetin uygulamadan
kaldırmayı kararancak
laştırdığı,
yürürlükte
halen
olan opsiyon modelini askıya aldığını
duyurdu
.3’te

AKA Bakımevi
7’den 70’e herkese
hitap ediyor
■ Sevgi, huzur ve sağlığın buluşma adresi AKA,
1998 yılından beri evinizden uzaklaşmadan
alabileceğiniz ihtiyacınıza
uygun destek, bakım ve
sağlık hizmetleri ile ya-şamınızı kolaylaştırmaya
devam ediyor.
9. sayfada

Tel 040. 766 091-8787
Fax 040. 766 091-17
e-mail uemit.sentuerk@
bundk.de
www.bundk.de

Gebrauchtwagen

Verkaufsberater

Dienstwagen
Finanzierung
Leasing

Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...
Farklıyız,
Farkındamısınız?
Kalite,
Bol Çeşit,
Uygun Fiyat...

Tel: 040-81 46 40
Fax: 040 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
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Bremen
parlamentosunda
tarihi adım

Ümit Sentürk

Türkses Gazetesi
Merkez ilan Servisi
Anzeigenannahme:

Ağustos da seçmeniz
2232.

R

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg

Esma Arslan

Handan Kara’nın
korosu konser verecek

■ Hamburg Türk Musikisi Korosu’nun şefi

TRT’nin eski sanatçısı Handan Kara, “Bir Hüzzam Demeti” konseriyle Türk sanat müziği se• 5 de
verleriyle buluşacak.

Ay Transporte’dan “acil
kargo” hizmeti
■ Başarılı iş kadınlarımızdan Ay Transporte kuru-

cusu Gönül Ay „14 yıllık tecrübemizle taşıma, nakliye ve kargo hizmetlerini değişik tonajlardaki
araçlarımızla acil ve sigortalı olarak verilen
adrese teslim ediyoruz“ dedi.

Almanya’nın her yerine en hızlı ve uygun fiyatta
ulaşımını sağladıklarını vurgulayan Ay Transporte’nin sahibi Gönül Ay,

11. sayfada

Rabe ‘okullarda eğitim
her öğrenci için geçerli’
■ Hamburg Eğitim Se-

natörü Ties Rabe ve
SPD Hamburg Eyalet
Parlamentosu Milletvekili Ali Rıza Şimşek
Alevi Kültür Merkezi
Harburg’da “Eğitimde
eşitlik ve uyumda eğitimin önemi” adı altında
gerçekleşen etkinlikte
veliler ve gençlerle biraraya geldiler.

• 7 de

Radyo Metro:pool dinleyicileri
her geçen gün çoğalıyor

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76
• info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

AS Urfa Steindamm

AS Urfa Harburg

Moorstr. 2
Steindamm 19
21073 Hamburg
20099 Hamburg
Tel.: 040 - 64 88 3613
Tel.: 040 28 00 30 60
facebook.com/asurfa . www.asurfa.de

■ Almanya’nın liman kenti Hamburg’da kültürlerarası Radyo
Metro:pool Hamburg 93.0 FSK
frekansında yayına başladığın
dan bu yana her geçen gün daha
fazla dinleyiciye ulaşıyor.
• 8 de

LIVA
mobilya
mağazası

açıldı

■ Hannover’deSchlunburger
Landstr. üzerinde
Ali tarafından hizmete açılan LIVA
HOME mobilya
mağazası, görkemli
bir törenle ziyaretçilere kapılarını açtı.
Açılışa her kesimden insanlar yoğun
ilgi gösterdi.

Postbank
finanzdanışmanları
(Türk Odası) atakda

■ Almanya’nın
köklü bankalaPostrından
bank, Türklere
yönelik faaliyete
geçirdiği „Türk
Odası“ adı altında finans danışmanlığı, konut
kredisi ve özel
kredi konularında hizmet atağı başlattı.
Hamburg daki Postbank ın merkez binasında 2012 yılından
beri finans danışmanlığı görevini sürdüren

DİTİB alışveriş
merkezindeki dükkan
ihalesi 31 Mart’ta

■ Diyanet İşleri Türk İslam
Birliği (DİTİB)
Merkez Camii
ve Kültür Kompleksi içerisindeki Alışveriş
Merkezinde
(AVM) bulunan
18 dükkanın
ihale usulü ile
kiraya verilme
süreci basın toplantısıyla tanıtıldı.

DİTİB Yönetim Kurulu
Üyeleri Kazım Türkmen, Dr. Bekir Alboğa

ve Selim Mercan,
Köln’de inşaatı tamamlanmak üzere olan
Merkezi
Alışveriş
(AVM) ile ilgili açıklamalarda bulundular.
17 de

Yavuz Okuyan ve Muhammet Demiröz, bilhassa emlak alım satımında çok uygun fiyatlara kredi imkanı sağladıklarını belirttiler.
11’de
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Anıl ve Eylem Altıntaş çiftinin 11 Şubat 2014 tarihin-de CEYDASU adını verdikleri nurtopu gibi bir
kızları dünyaya gelmiştir. Altıntaş çiftini tebrik eder
Ceydasu’ya uzun ömürler dileriz. Türkses Gazetesi

Türkses internet haber sitesi yenilendi

■ Gerek gazete gerekse inter-

net aracılığı ile sizlere yıllardır
hizmet sunan Türkses Gazetesi’nin internet haber sitesi yenilenerek tekrar güncelleştirildi.
Böylelikle eskiden olduğu gibi
şimdi de yayınlanan her sayımızı
internet den okuyabileceğiniz
gibi, son 10 yıllık gazete arşivimize de göz atabileceksiniz.
www.turkses.de

ÖNEMLİ DUYURU!..

Lütfen not edermisiniz Hamburg Türk Basın Birliği’ne
gönderilen e-mailleriniz Türkses Gazetesine ulaştırılmıyor.
Türkses’de yayınlanmasını arzu ettiğiniz haber, reklam,
duyuru ve etkinliklerinizi lütfen direkt bize bildiriniz.
e-Mail: Tuerkses@t-online.de
Tel.: 040 - 81 46 40 - Mobil: 0172 / 54 68 334
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dı. Andız geçerli sayılan 143 oyun 77'sini, Koçak
ise 66'sını aldı. Seçimi 11 oyla kaybeden eski başkan
Bülent Koçak, „Genel kurulla geldik, genel kurulla görevi yeni başkana devrediyoruz. Biz hizmet için buradaydık, görevi tamamladık“ dedi.
Yeni başkan Mahmut Andız ise, „Daha önce 6
yıl başkanlık yaptım. Bazı nedenlerden dolayı
biraz ara verdim. Şimdi tekrar adaylığımı koydum ve kazandım. Güzel bir seçim oldu. Herkese teşekkür ediyorum“ dedi.
Mahmut Andız'ı ilk kutlayanlardan birisi de seçimi takip eden SPD'li il genel meclis üyesi İbrahim Tuner oldu.

elmenhorst’da 2005 yılında
kurulan Diyanet İşleri Türk
İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisinde olağan genel kurulu yapıldı. Genel
kurul sonunda cami derneğinin yeni başkanı Mahmut Andız oldu.
Cami içinde düzenlenen genel kurula 200 üyeden 152'si katıldı. İki yılda bir düzenlenen seçimin
divan başkanlığını Aşağı Saksonya ve Bremen İslami Cemaatler Eyalet Birliği'nden Mehmet Karabacak yaptı. Genel kurulda ilk önce yeni tüzük oylaması yapıldı. Yeni tüzüğün kabulünden sonra seçime geçildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan
seçime Bülent Koçak ile Mahmut Andız adaylığını
koydu. Başkan adayları seçime kendi listeleriyle
girdi. Kapalı oylamayla yapılan seçimi daha öncede camide başkanlık yapan Mahmut Andız kazan-

Bremen parlamentosundan
tarihi adım
modelin askıya alınmasıyla ilgili konuşan
Sülmez Doğan şunları söyledi: „18-23 arasında
olan gençler gidip yabancılar dairesine çifte
vatandaşlık haklarının korunması için dilekçe
vermeliler. Bremen olarak gençlerin çifte vatandaşlığını kaybetmemeleri için opsiyon modelini yeni yasa çıkıncıya kadar askıya aldık.
Biz yeşiller olarak hep çifte vadandaşlık için
savaştık. Baskılarımız sonucu böyle önemli
ve sevindirici adımlar atıldı.“

419 GENCİN ÇİFTE
VATANDAŞLIĞI TEHLİKEDE

G
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ÖÇMENLERE yönelik aldığı örnek
kararlarla dikkatleri çeken ve bu
konuda hep örnek teşkil eden Bremen Eyalet Parlamentosu, bir ilke daha imza
atarak opsiyon modelini askıya aldı. Bremen
İçişleri bakanlığı yayınladığı bir genelgeyle
Almanya'da yeni koalisyon hükümetin uygulamadan kaldırmayı kararlaştırdığı, ancak
halen yürürlükte olan opsiyon modelini askıya
aldığını duyurdu. Bremen İçişleri Senatörü
Ulrich Maeurer (SPD), kendisine bağlı tüm
dairelere genelgeyi göndererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

TÜRK MİLLETVEKİLLERİ MUTLU

Bremen Eyalet Meclisi Milletvekili Sülmez
Doğan (Yeşiller), Mustafa Kemal Öztürk
(Yeşiller) ile Mustafa Güngör (SPD) atılan
adımın tarihi bir adım olduğunu, şu anda Alman ile Türk vatandaşlığı arasında tercih
yapmak zorunda kalan gençlerin yabancılar
veya içişleri bakanlığına „Çifte vatandaşlığı
koruma“ dilekçesi vermeleri halinde bu sorundan kurtulacaklarını dile getirdiler.

İçişleri komisyonu üyesi Mustafa Kemal
Öztürk, „İçişleri bakanı Maeurer bir genelge
yayınladı. Bu gençler bizim açımızdan çok
önemli bir genelge. Ben genelge toplamda
419 genci kapsyor. Biz gençlerin çifte vatandaşlıklarını korumaları için yasal bir olanak
yarattık. Çok önemli bir fırsat. Tercih yapmak
zorunda olan gençlerin mutlaka ve mutlaka
içişleri bakanlığına dilekçe vermesi gerekiyor.
Bu uygulamayı sadece Hamburg ve Bremen
eyaleti yapıyor“ dedi.

GENÇLER TERCİH
YAPMAKTAN KURTULACAKLAR

YENİ YÖNETİMİ İNŞAAT BEKLİYOR
Bülent Koçak döneminde projesi tamamlanan
cami inşaatını yeni yönetim hayata geçirecek. Yeni
yönetim tek kat olan cami binasını iki kata çıkaracak. İkinci katta din görevlisi için daire, misafirhane, dersahane ve kütüphane olacak.

Türk’ün
önergesi hayatı
kolaylaştırır

A
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şağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı
Delmenhorst kenti İl Genel
Meclis Üyesi Murat Kalmış'ın
6 ay önce meclise sunduğu ve onay aldığı
„SMS ile araç park süresinin uzatılması“
önergesi halk tarafından büyük rağbet
gördü. 6 ay içinde 7 bin kişi bu imkandan
yararlandı. Murat Kalmış'ın ayrıca çocuklu
anneler için düşündüğü ve hayata geçirdiği
park önergeside kentin her kesiminde uygulanmaya başlandı.
Asıl amacının hayatı kolaylaştırmak
ve insanlara faydalı işler yapmak olduğunu
anlatan Murat Kalmış, „Ben bu uygulamayı Almanya'nın bazı kentlerinde görmüştüm. Bende meclise bu konuda önerge
verdim. İlk önergemi 2007 yılında vermiştim ancak meclisten geçmemişti. Doktorla randevusu olan, alış verişte işi uzadığı
için aracının park süresini uzatamayan
ve bu nedenle ceza yiyen insanların artması
üzerine tekrar önergeyi meclise sundum.
Bu kez meclis kobül etti ve önerge hayata

Murat Kalmış

geçirildi. 6 ayda 7 bin kişi bu imkandan
faydalandı. Örneğin bir hasta doktora gidiyor. Park yerindeki aracın süresi geçiyor.
O kişi artık aracının yanına gidip fiş
almak zorunda değil. Park otomatları üzerinde SMS numarası var. Buraya bir SMS
atıp plakasını yazınca istediği kadar park
süresini uzatabiliyor“ dedi.
Murat Kalmış çocuklu anneler için
hayata geçirdiği park uygulamasınında
büyük ilgi gördüğünü ve bu nedenle özellikle annelerde çok olumlu mesajlar aldığını dile getirdi. Park uygulaması kentin
her bölgesinde uygulanmaya başlandı.

Ford Krüll’den 80.yıl kampanyası
devam ediyor
HEDEF HERKES İÇİN
ÇİFTE VATANDAŞLIK

Yeşiller Milletvekili Sülmez Doğan ile
İçişleri Komisyonunda yer alan Mustafa
Kemal Öztürk asıl mücadelelerinin herkese
çifte vatandaşlık olduğunu söylediler. Opsiyon

Bremen Eyaleti SPD Milletvekili Mustafa
Güngör ise, „Gençler Bremen'de opsiyon modelinin askıya alınmasıyla tercih yapmak zorunda kalmayacaklar. Bremen bu konuda yine
bir ilke imza atmış oldu. Bizim tercihimiz
tüm göçmenlere çifte vatandaşlık hakkının
verilmesidir“ diye konuştu

Abbildungen zeigen
Wunschausstattung
gegen Mehrpreis.

Araçlarımız
r
kısıtlı sayıdadı

ARAÇLARIMIZIN HEPSİ KENDİ SINIFININ (Fiesta hariç) EN TASARRUFLU MOTORU OLAN ECOBOOST İLE ÜRETİLMİŞTİR.
FIESTA

3 kapılı, 60 PS, ısıtmalı ön camlar, ısıtmalı koltuklar, yokuş sürüş asistandı,
klima, elektirikli camlar, uzakdan kumandalı merkezi kilitleme sistemi.
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FOCUS

B-MAX

Buz beyazı, 100 PS, ECOBOOST, ısıtmalı ön camlar, ısıtmalı koltuklar, klima,
LMF, Audio sistemi, elektrikli ön camlar,
merkezi kilitleme, park yardım sensörü

5 kapılı, 100 PS, ECOBOOST, ısıtmalı ön
camlar, ısıtmalı koltuklar, klima, LMF,
Audio sistemi, arka park yardım sensörü, sis farları, merkezi kol dayama.
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C-MAX

100 PS, ECOBOOST, ısıtmalı ön camlar,
ısıtmalı koltuklar, kilima, LMF, Audio sistemi, sis lambaları, arka park yardım
sensörü, sis farları, merkezi kol dayama
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Fiesta:
6,9 (şehiriçi),
4,2 (şehirdışı),
5,2 (ortalama),
CO2-Emissionen: 120g/km.
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Ford Focus: 5,8 (şehiriçi), 4,1 (şehirdışı), 4,7 (ortalama), CO2-Emissionen: 109g/km.

Talip Kılıç

Ford B-MAX: 6,0 (şehiriçi), 4,2 (şehirdışı), 4,9 (ortalama), CO2-Emissionen: 114g/km.
Ford C-MAX: 6,3 (şehiriçi), 4,5 (şehirdışı), 5,1 (ortalama), CO2-Emissionen: 117g/km.

!   "  

Satış Danışmanı

. 22761 Hamburg-Altona
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Diğer bütün modellerimizi de uygun ve cazip taksit imkanlarıyla sizlere sunuyoruz.
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Tel. : 040 / 853 06 377
Ford;?
Transitlerde
%44’e
varan indirimli
ve uygun taksit imkanlarımız sizi bekliyor.
Fax: 
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Oldenburg 2014’ü
Türkiye yılı ilan etti

Mart - März 2014

Sayfa - Seite 3

A
A

• Türkses / Delmenhorst
MEHMET UZUN

lmanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı
Oldenburg kentinde
2014 Türkiye yılı ilan edildi. Bu
yıl içinde her ay yapılacak etkinliklerle Türkiye'nin kültürü, sanatı,
Türk insanının yaşamı, dili ve mutfağı Oldenburglulara tanıtılacak.
Türkiye yılı programı 12 Mayıs'da
düzenlenecek açılışla start alacak.
Mayıs ayından itibaren her ay bir
kültürel etkinlik olacak. Türkiye
yılı nedeniyle kentin önemli noktalarında Türkiye'yi tanıtan afişler
asılacak.

TÜRKİYE DOĞRU
BİR PARTNERİMİZ

Türkiye yılı nedeniyle Oldenburg
büyükşehir belediye binasında bir
tanıtım toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Gerd
Schwandner tarafından düzenlenen

Bremen’de
ücretsiz
danışmanlık
hizmeti
veriliyor

Türkses Sayı - Ausgabe 249

toplantıda yapılacak etkinlikler ve
Türkiye tanıtımında kullanılacak
afişler gösterildi. Türk habercileri
Türkçe „Hoş geldiniz“ diye
karşılayan Oldenburg Büyükşehir
Belediye Başkanı Schwandner toplantı sonrası Türk ve Alman habercilere açıklama yaptı. Türkiye'nin
Almanya için iyi ve doğru bir partner olduğunu söyleyen Gerd
Schwandner, ellerinden geldiğince
2014 yılında Türkiye'nin tanıtımını
yapacaklarını açıkladı. Oldenburg'da
10 bin dolayında göçmen
yaşadığını, bunlardan 3 veya 4 bininin Müslüman olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Gerd Schwandner, „2014
yılını Oldenburg'da Türkiye yılı
ilan ettik. Türkiye bizim için iyi
ve doğru bir ülke. Türkiye ile
her alanda çok iyi bağlarımız
var. Bu yıl içinde çeşitli kültürel
ve sosyal etkinliklerle Türkiye'yi
Oldenburglulara tanıtacağız“
dedi.

• Türkses / Bremen
MEHMET UZUN

lmanya'nın Bremen kentinde
başlatılan örnek bir projeyle başta
göçmenler olmak üzere herkese
ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Avrupa Birliği (AB)
ve Bremen Sosyal Yardım Dairesi tarafından desteklenen ve Waller Çalışma
ve Kalitelendirme Kurumu (WaBeQ) tarafından yürütülen projeye ise ilgi beklenenin üzerinde oldu. Pilot bölge olarak
Bremen'de göçmenlerin yoğunlukta olduğu Gröpelingen semti seçildi. Aralarında Türk kökenli sosyal danışmanlarında
bulunduğu uzmanlar proje kapsamında
çalışmaya başladı. Bir ay önce başlayan
proje Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Projeden herkes faydalanabilecek.

ALMANYA'DA İLK

UYUM SORUMLUSU
BİR TÜRK

Oldenburg belediyesinde uyum
sorumluluğuna getirilen Sosyal Pedagog Dr. Ayça Polat ise belediyenin almış olduğu kararın Türkiye'nin
tanıtımı açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Proje içinde
kendisi de olduğunu söyleyen Polat,
„Oldenburg'da yaşayan insanlara
Türkiye'yi tanıtmak istedik. Biz
bunu daha önce Çin ve Güney
Afrikaylada yaptık. Mayıs ayında
açılışı yapılacak olan etkinliklerde

Hacivat ile Karagöz gösterileri olacak,
Bursa ile kardeş şehir olma yolunda
yapılan çalışmalar ortaya konulacak,
konferanslar düzenlenecek ve politik konular gündeme getirilecek.
Türkiye sanatını ve sanatçıları tanıtılacak. Kitap fuarında Türk çocuk
kitapları tanıtılacak. Türkçe okumalar olacak. Her ay bir etkinlik
olacak“ diye bilgi verdi. Bu yıl
içinde Bursa kentiylede kardeş şehir
olma anlaşması imzalanacak“ diye
bilgi verdi.

Proje içinde bulunan ve Türkçe olarak
danışmanlık hizmeti veren Sosyal Danışman Uzmanı Adnan Erol, projeyle
birçok insana yardımcı olduklarını söyledi.
Proje'nin Almanya'da bir ilk olduğunu
vurgulayan Erol, „Tanıtım yapmamamıza
rağmen proje büyük bir ilgi gördü. Üç
gün hizmet veriyoruz. Ama bu günler
artık yoğunluğu kaldırmıyor. Çünkü ilk
kez ücretsiz olarak böyle bir hizmet ve-

riliyor. Bu hizmet çerçevesinde gördük
ki özellikle Türk ve göçmen kökenli
gençler okul bitimi geldiğinde eğitim
merkezleri ve idareciler tarafından yanlış
mesleklere yönlendiriliyorlar. Gençlerimizin notları ve kabiliyetleri iyi olmalarına
rağmen onlara; kasap, tamirci, sıvacı
gibi alt meslekler yapmaları öneriliyor.
Oysa biz bu insanların çok daha iyi meslekler yapabileceklerini, üstün kabiliyetleri
olduğunu görüyoruz. Bize gelenleri doğru
yönlendiriyoruz. Yapılan yanlışlıkları
gerekli yerlere bildiriyoruz“ dedi.

EN ÇOK SIKINTI SOSYAL
YARDIM DAİRELERİNDE

Kendisinin Türkçe dilinde hizmet verdiğini anlatan Adnan Erol, „Büro Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri
açık. Saat 14.00 ile 17.00 arasında hizmet
veriyoruz. Gelemeyenlere 0421-69 654
763 numaralı telefondan da yardımcı
oluyoruz. Bize en çok sosyal yardımlaşma
kurumları, meslek eğitimi, yabancılar
dairesi, emeklilik ve okul ile ilgili yazışmalarda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla
başvuru geliyor. İnsanlarımız her konuda
danışmanlık için bize başvurabilir. Bildiğimiz konularda biz, bilmediğimiz konularda başka uzmanları devreye sokuyoruz. Çok faydalı ve güzel bir proje“
diye konuştu.

İlanlarınız için doğru tercih:
T ü r k s e s G a z e t e s i 23 yıllık tecrübesiyle
Tel.: 0172 / 54 68 334
e-mail: tuerkses@t-online.de www.turkses.de

Gebrauchte
Automobile

Cloppenburg

ANADİLİNİZİ
KONUŞAN
VERTRAUE EINEM
AUTOHAUS,
DAS DEINE
SPRACHEGÜVENİN.
SPRICHT.
OTO
GALERİMİZE

Satış Temsilciniz:
İbrahim
Cepni
Ibrahim Cepni
Kullanılmış
Otomobil
Satışı
Verkauf Gebrauchte
Automobile

Delmenhorst, Niedersachsendamm 14
Tel. 042 21 298 80 -21
ibrahim.cepni@cloppenburg-gmbh.de

Eine sayıda
große Auswahl
Fahrzeugen,
modernste
Technik
in der Werkstatt.
Çok
araçlar.anModern
teknikle
donatılmış
tamirhanelerimiz.
Und
dazu
eine
Beratung
in
türkischer
Sprache.
Probiere
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aus und teste uns.
Türkçe konuşan personel ve anadilinizde danışmanlık.
Wirde
sind
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für dichÇünkü
da!
Bir
bizi
deneyin.
biz sizin için varız!
BMW X5 xDrive50i
mit M-Sportpaket

Model:
10/10,
36.863
safir
EZ:
10/10,
36.863
km, km,
Saphirsiyah metalik, Leder
kahverengi/siyah
schwarz-met.,
Zimtbraun /
deri, M spor
paketi, 20’lik20“
hafif
Schwarz,
M Sportpaket,
LMalüminyum jantlar, Adapt. Drive,
Räder,
Adapt.
Drive,
Aktivlenkung,
aktif direksiyon, römork çekicisi,
AHK,
Rückfahrkamera,
Komfortarka kamera,
anahtarsız
konforlu
giriş, otomatik
kapı kapama,Pan.
pazugang,
Soft-Close-Autom.,
noramaKomfortsitze
tavan, konforlu
kaloriGdach,
undve
Sitzhzg.
ferli ön koltuklar, park mesafe
vorn,
PDC,kalorifer,
Standhzg.,
Navigation
kontrolü,
navigasyon,
Prof.,
Head-Up
Display u.v.m.
ön cam
göstergesi.
AngebotsÖzel indirimli
Fiyatı:
preis:
,– EUR

45.980

BMW 520d Limousine
mit M-Sportpaket

Model:
06/13,
20.583
EZ:
06/13,
20.583
km, km,
karbon siyah metalik, M spor
Carbonschwarz-met.,
paketi, hafif alüminyum
M-Sportpaket,
LM-Räder,jantlar,
otomatik, arka kamera, alarm,
Automatik,
Rückfahrkamera,
otomatik bagaj
kapağı, sportif
Alarm,
autom.
Heckklappenkaloriferli
ön koltuklar,
panorama tavan,
Xenon
betätigung,
Sportsitze
/ Sitzhzg.
otomatik
klima,
araç
kiti,
vorn,
PDC,
Xenon,
Klimaautom.,
Bluetooth, navigasyon,
ve
Handyvorb.
Bluetooth, Navigation
daha birçok ekstralar.
u.v.m.
AngebotsÖzel indirimli
Fiyatı:
preis:
,– EUR

42.980

BMW 535d xDrive Limousine
mit M-Sportpaket

EZ:
05/13,
27.691
km,km, karbon
Model:
05/13,
27.691
siyah metalik, veneto Leder
krem deri,
Carbonschwarz-met.,
profesyonel navigasyon,
hafif
Venetobeige,
Navigation Prof.,
alüminyum jantlar, otomatik spor,
LM-Räder,
Sport
Automatic,
arka kamera, alarm, otomatik
Rückfahrkamera,
Alarm,klima,
autom.
bagaj kapağı,otomatik
Heckklappenbetätigung,
Klimaauelektrikli büyük açılır tavan,
konforlu ve
ön koltuklar,
tom.,
el. kaloriferli
Gdach, Komfortsitze
vorn,
hız kontrolü,
panorama
tavan,
Sitzhzg.,
Tempomat,
PDC,
Xenon
Xenon ve daha birçok ekstralar.
u.v.m.
AngebotsÖzel indirimli
Fiyatı:
preis:
,– EUR

55.980

Freude am Fahren

BMW 530d Limousine
mit M-Sportpaket

EZ:
05/13,
24.220
km, km, karbon
Model:
05/13,
24.220
siyah metalik, siyah deri, M spor
Carbonschwarz-met.,
paketi,Schwarz,
hafif alüminyum
jantlar,
Leder
M Sportpaket,
otomatik spor, alarm, anahtarsız
LM-Räder,
Sport
Automatic,
konforlu giriş, otomatik hafif kaAlarm,
Komfortzugang,
Softpama,otomatik
klima, elektrikli
Close-Autom.,
Klimaautom.,
büyük açılır tavan,
elektrikli ayarlanan
ve kaloriferli
ön vorn,
koltuklar,
el.
Gdach,
el. Sitzverst.
SitzhşeritSpurwechselwarner,
değiştirme ikazı, hız kontzg.,
rolü, panorama tavan, Xenon
Tempomat,
PDC,ekstralar.
Xenon u.v.m.
ve daha birçok
AngebotsÖzel indirimli
Fiyatı:
preis:
,– EUR

Cloppenburg GmbH
Achim, Bremer Str. 59 - 63, Tel. 0 42 02 / 60 14 - 0
Delmenhorst, Niedersachsendamm 14, Tel. 0 42 21 / 298 80 - 0
Rotenburg, Trinidadstrasse 12, Tel. 0 42 61 / 414 34 - 0
Syke, Siemensstr. 9, Tel. 0 42 42 / 95 95 - 0
Verden, Industriestr. 8 - 10, Tel. 0 42 31 / 935 20 - 0
www.cloppenburg-gmbh.de

44.590

BMW 525d Touring
mit M-Sportpaket

EZ:
04/13,
28.034
km, km,
CarbonModel:
04/13,
28.034
karbon
siyah metalik, Leder
siyah Schwarz,
deri, M spor
schwarz-met.,
paketi,
hafif alüminyum
M
Sportpaket,
LM-Räder,jantlar,
Sport
otomatik spor, alarm, otomatik
Automatic,
Alarm,
autom.
Heckbagaj kapağı, anahtarsız konklappenbetätigung,
Komfortzuforlu giriş, ponorama
cam tavan,
gang,
Pan.
Glasdach,
spor ve
kaloriferli
ön Sportsitze
koltuklar, /
Xenon, otomatik
klima,
profes
Sitzhzg.
vorn, PDC,
Xenon,
Klimayonel navigasyon,
ön cam
gösautom.,
Navigation Prof.,
Head-Up
tergesi, BMW online ve daha
Display,
BMW Online u.v.m.
birçok ekstralar.
AngebotsÖzel indirimli
preis:
,– EUR
Fiyatı:

44.590

z. B. BMW 320d Touring
mit M-Sportpaket

EZ:
02/13,
24.385
km,km, estoril
Model:
02/13,
24.385
mavi metalik,
M hafif
alüminyum
Estoril
Blau-met.,
M LM-Räder,
jantlar,
panoroma
cam tavan,
Pan.
Glasdach,
Sportsitze
und
spor ve kaloriferli ön koltuklar,
Sitzhzg.
vorn,
Regensensor,
yağmur sensörü, Xenon, otomaXenon,
Klimaautom.,
tik klima,
navigasyon, tavan
Navigation,
Dachreling,
bagajı, BMW
online, M sportif iç
görünüm,
M deri
direksiyon, M
BMW
Online,
M Sportfahrwerk,
Aero
dinamik paket,
sis lambaM
lederlenkrad,
M Aerodynamikları ve daha birçok ekstralar.
paket, Nebelscheinwerfer u.v.m.
AngebotsÖzel indirimli
preis:
,– EUR
Fiyatı:

34.390
rimiz
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Modanın kalbi Hamburg’da atacak

Sayfa - Seite 4

“Eğitim
engel tanımaz”

H

• Türkses / Hamburg

amburg El Ele Engelliler
Derneği (HEED) tarafından
düzenlenen toplantıda konuşmacılar, eğitim ve sevginin
engel tanımadığının altını çizdi.
Kentin Hammerbrook semtinde Fatma Yavuz’un işlettiği
Micky’s adlı restoranda biraraya
gelen HEED üyeleri ve yakınları
farklı konular üzerine bilgi alış verişinde bulundular. Yoğun katılımın
olduğu toplantıda HEED Başkanı
Ali Akdemir, derneğin 2005 yılından bu tarafa faaliyette olduğunu
ve çalışmalara hızla devam ettiğine
dikkat çekerek, “Yıllardır engelli ve
engelli yakınlarının yanındayız.
Her insanın bir engelli adayı olduğu unutulmamalı, dolayısıyla engelli insanlarda toplumun önemli
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bir parçasıdır. Her insan aynı göz
hizasındadır eğitim, sevgi ve kültür
her engeli aşar” dedi. Tiyatro Replik ile birlikte gerçekleştirmeyi hedefledikleri Almanya turnesi
üzerine de detaylı bilgi aktaran Akdemir, “Amacımız tiyatroyu sevdirmek, kültürel yaşantımıza katkı
sunmak ve engelliler sorununa kamuoyunun dikkatini çekmeye yönelik Almanya turnesinin heyecanı
hepimizi sardı. Hayatı paylaşmak
için engel olmadığı bir gerçektir”
sözlerini kullandı. Ayrıca Songül
Kundakçı ve Murat Yıldırım yeni
üyeler olarak tanıtılarak kendilerine
birer teşekkür belgesi takdim edildi.
Kısa konuşmaların ardından katılımcılar kendi aralarında farklı konular üzerine sohbet edip fikir alış
verişinde bulunarak keyifli saatler
geçirdi.

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan tanınmış modacı İnci Hakbilen, yöresel kıyafetlerin yanı sıra baskılı
sportif kıyafetlere yer vereceği defilede modanın kalbinin atacağı 6. defilesini mayıs ayında düzenliyor.

H

• Türkses / Hamburg

amburg’da 24 yıldır yaşamını sürdüren tecrübeli ve tanınmış tasarımcı İnci Hakbilen, geleneksel defilesinin 6. sunacak. Yoğun olarak çalıştığını dile getiren modacı, düzenleyeceği
defilenin hazırlıklarına başladığını ve
harıl harıl çalıştığını belirterek, en iyisini
yapmak gerektiğini de sözlerine ekliyor.

Kültür tanıtılıp zenginleştirilmeli

Ankara Haymanalı modacı İnci Hakbilen,
Ankara Gazi Üniversitesi Kız Sanat Yüksek Öğretmen eğitimini tamamladıktan
sonra geldiği Almanya’da mesleğini mutlaka devam ettirmek istediğini belirterek,
“Bir insan kendi kültürünü ve geleneklerini sürdürmesi ve devamlı onu yaşaması
nitekim yaşatması, tanıtması çok önemlidir. Benim 30 yılı geçkin bir moda üzerine birikimim var. Güneydoğulu kadınların giyim alışkanlıklarını ele alarak ‘Mezopotamya’nın Renkleri’ adı altında
farklı kültürlerin yaşandığı ve dolayısıyla
medeniyetlerin beşiği olarak tanıtılan
daha önce defile düzenledim. Bence
insan kültürünü kaybetme yerine iyi tanı-

tıp kültür zenginliğinin artmasına faydalı
olmalı” dedi.

Eskileri değerlendirmek lazım

Geçmişte giyilen kıyafetlerin veya el
emeği, göz nuru ile yapılan bazı ürünlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine
işaret edene Hakbilen, “Daha önce eski
kilimleri alıp çok değişik ve farklı yönde
üzerinde çalışmalar yaparak muhteşem
moda kıyafetler ortaya çıktı. Kesinlikle
eskileri atmak veya kullanmamak büyük
bir değer kaybı olur. Ben eskileri, geleneksel etnik Anadolu giyim alışkanlığını,
Batı Avrupa moda akımıyla birleştiriyorum ve birbirinden ilginç eşsiz kıyafetler
oluyor. Anadolu’da bütün yöreleri kapsayan renkler ve kıyafet modasını birleştiriyorum ve böylece dünyanın en güzel
modası gelişiyor, zenginleşiyor” sözlerini
kullandı.

Mayıs ayında defile düzenliyor

Geçmişte düzenlediği defilelerden istediği hedefe ulaştığını söyleyen İnci Hakbilen, “Defileyi hazırlamak ve gerçekleştirmek oldukça zahmetli ve zor. Ama getirisi de hiçbir zaman vaz geçilmez. Çünkü

her defile sonrası Almanya’dan ve farklı
ülkelerden çok sayıda teklifler aldım. Örneğin Avusturya’da
biri birikmiş eski giyimlerinden ve geleneksel yöre kıyafetlerinden ayrılamıyor
ve bunun tekrar modern vizyonuyla değerlendirmek istiyor.
Ben alışkanlıklarını
modern vizyonuyla
sürdürmelerinde yardımcı oluyorum. 23
mayıs 2014 Altona’da bulunan Fabrik’te defile gerçekleştireceğiz. 15 mankenle podyumda 50
civarında baskılı
sportif, yöresel kıyafetlerin birleşmesinİnci Hakbilen
den oluşan erkek ve
kadınlar için şalvar
pantolonlar, abiyeler gibi altın renginin
yoğunlukta olduğu modayı tanıtacağız”
açıklamasında bulundu.

DÜNYA DAN KISA HABERLER

Avrupa’da 11
milyon boş ev skandalı
A
vrupa çapýnda kýtanýn tüm
evsiz nüfusuna iki kere yetecek sayýda boþ ev var... Ýngiliz
gazetesi Guardian’ýn Avrupa genelinde yapmýþ olduðu araþtýrma
çarpýcý rakamlarý ortaya koydu.
Ýspanya’da 3.4 milyon, Ýtalya ve
Fransa’da 2’þer milyon, Almanya’da
1.8 milyon ve Ýngiltere 700.000
konut halen meskun durumda deðil.
Ýrlanda, Portekiz, Yunanistan gibi

baþka ülkelerde de çok sayýda boþ
konut var. Yardým kuruluþlarýna
göre, kýta genelinde evsizlik sorunu
çözebilecek sayýda boþ hanenin olmasý korkunç bir israfýn olduðunu
gösteriyor. Söz konusu boþ evler
birer barýnak olmaktan çok batýk
kredilerle birlikte dondurulan finansal varlýklar olarak görülüyor.
Kaynak: The Guardian

Antarktika’dan dev
bir kütle daha koptu
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ünya çapýnda hissedilen iklim
deðiþikliði Antarktika Yarýmadasý’ný tehdit etmeye devam
ediyor. Antarktika kýtasýnýn Güney
Kutup Dairesi dýþýna çýkan tek
uzantýsý olan yarýmadayý gözlemleyen bilim insanlarý son 15 yýlda
yarýmadadaki dengelerin deðiþtiði
alarmýný veriyor. Araþtýrmalara göre
büyük buzul kütleleri koparak okyanusa karýþýyor. Okyanusa taþýnan
bu buzullarýn en büyüðü ise Pine Island buzulu. Fransýz Grenoble Üniversitesi’nden Gael Durand yaptýðý
araþtýrmalar sonucunda buzulun
erime eðiliminin önümüzdeki yýllarda
da devam edeceðini belirtiyor ve
ekliyor: „Okyanus sularýnýn ya da
havanýn sýcaklýðý sabit kalsa dahi
erime sürecek. Erime kendi kendine gerçekleþiyor. Ýleriki zamanlarda daha fazla buzul daðý kopacak ve eriyecek. Bu deniz seviyesinin de yükselmesine neden olacaktýr.“ Durand önümüzdeki 20 yýl

içerisinde deniz seviyesinin bir santimetre kadar yükselebileceðini de
sözlerine ekliyor. Bunun dehþet verici bir rakam olduðunun altýný çizen
Durand 2010 yýlýnda yapýlan araþtýrmalarda bu seviyenin 3,2 milimetre
oranýnda, yani son 20 yýl içerisindeki
seviyenin iki katý oranýnda arttýðýný
belirtiyor. Bu durumda Durand’ýn
tahmini, deniz seviyesinin neredeyse
3 kat daha hýzlý artacaðýna iþaret
ediyor. Almanya’daki Kaiserslautern
Üniversitesi ve kutup ve deniz araþtýrmalarý merkezi Alfred Wegener
Enstitüsü (AWI) yetkilileri de araþtýrma sonuçlarýný onaylýyor. AWI yetkililerinden Angelika Humbert „Buzul
kütlesinin bir kýsmý hâlâ kaya parçasý üzerinde diðer kýsmýysa su
üzerinde kalýyor“ diyor. Humbert ve
ekibi yaptýklarý araþtýrmada bu farklý
iki kütle üzerinde kalan buzul parçalarýnýn hangi mekaniðe göre hareket
ettiklerini araþtýrýyor.

Dünyada her dakika
on kiþi iþini kaybediyor

U

luslar arasý Ýþ Teþkilatý
ILO’nun bildirdiðine göre
geçen yýl dünyadaki iþsiz
sayýsý 202 milyonu buldu. Bu yýl da
iþsiz sayýsýnýn 206 milyona yükseleceði tahmin ediliyor. ILO’nun tahminlerine göre 5 yýl içinde yeryüzündeki iþsiz sayýsý 215 milyonu
bulacak.
ILO özellikle gençler arasýndaki

Kaynak: Dünya Bülteni

iþsizliðe karþý mücadelenin yoðunlaþtýrýlmasýný istiyor. Dünya genelinde yaþlarý 15 ile 24 arasýndaki
gençler arasýndaki iþsiz sayýsý
74,5 milyon. Böylece bu yaþ grubundaki iþsizlik oraný yüzde 13,1’le
genel ortalamanýn iki misline tekabül ediyor.
Kaynak: Dünya Bülteni

Handan Kara’nın
korosu konser verecek
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Hamburg Türk Musikisi Korosu’nun şefi TRT’nin eski
sanatçısı Handan Kara, “Bir Hüzzam Demeti” konseriyle Türk sanat müziği severleriyle buluşacak.

T
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RT İzmir radyosu ses sanatçılarından
Yahya Geylan ve Canan -Sezgin Geylan’ın konuk sanatçılar olarak katılacağı

konserde, 1970’li yıllardan bu tarafa Türk sanat
müziğinin unutulmayan parçalarına yer verileceği duyuruldu. Efsane sanatçı Handan Kara,
her konserde Türkiye’den bir sanatçı davet ettiklerini ve sanatçıları burada ağırlamaktan
keyif aldıklarını belirterek, “Bir sanatçı birikimlerini genç yeteneklere aktararak onları
yetiştirip, temsilcileri olarak geride bırakmalıdır. Dolayısıyla bende genç yetenekleri gelecek için yetiştirmek için elimden geleni
yapıyorum. Türk sanat müziği parçalarını
okumak ve seslendirmek farklı bir başarıdır” ifadesini kullandı. Klanert Üstadı İsmail
Bergamalı, Keman Abdurrahman Özyay, Ud
Sayfa - Seite 8

Sadık Bayram ve Arkadaşları, sunucu Elif Ergün’ün olacağı konserin 23 Mart 2014 tarihinde, Laeiszhalle Musikhalle Kleine Saal,
Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg
adresinde, girişin saat 17.30, başlangıcın saat
18.00 olduğu açıklandı. Konserle ilgili geniş
bilgi isteyenlerin 0171-6437788 numaralı tele-

“İki ters bir düz hayatlar“
oyunu ayakta alkışlandı
HAMBURG’DA “İki ters bir düz hayatlar” adlı tiyatro oyunu
tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Alman gençlerde
kumar alýþkanlýðý artýyor

A

lmanya’da yaklaşık yarım
milyon insan kumar mübtelası ve özellikle kumar otomatlarına rağbet gençler arasında
giderek artıyor.

Araştırmanın özellikle önemli bir
problem olarak ortaya koyduğu
durum ise gençler arasında kumar
makinalarına olan ilginin artması.

Yaşları 18 ile 20 arasındaki genç
erkekler arasında otomotlarda
kumar oynayanların sayısı 2007’ye
göre yüzde 23,5 oranında artış
gösterdi. Yaşları 21 ile 25 arasın-

daki genç erkeklerde ise durum
daha vahim. Bu grup gençler arasında otomatlarda kumar oynayan
sayısı 6 yılda yüzde 50 oranında,
yani iki misli arttı.

Son yapýlan araþtýrmaya göre Almanlardan yüzde 78,8’i hayatýnda
bir defa olsun þans oyunlarýna
katýldý. Yüzde 40’ý son 12 ay içinde
en az bir defa kumar oynadý. Bu
oranýn bir önceki araþtýrmaya göre
yüzde 10 daha az olduðu kaydedildi.

Şubat - Februar 2014
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EK İŞİMİZ DEĞİL, TEK İŞİMİZ BALIKÇILIK

Sayfa - Seite 5

Kaynak: Dünya Bülteni
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adyo Metro:pool program yapımcısı ve sunucusu Elif Ergün öncülüğünde organize edilen oyun,
kentin Winterhude semtinde bulunan
Goldbekhaus Salonu’nda sahnelendi.
İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü ve oyuncusu Hülya Savaş’ın oynadığı tek kişilik
oyun yoğun ilgi gördü. Evli ve çalışan
bir çiftin hayatını konu alan oyunda,
alış veriş, temizlik, ütü, yemek yapma
gibi bütün işleri yapan kadın olduğu ve
şiddete uğrayan da yine kadının olduğu
vurgulandı. Erkek ise işten geldikten
sonra evde televizyon karşısına geçip
koltukta uyuduğu yaşamın zorlukları
kadının üzerine bir nevi yüklendiğine
dikkat çekildi. İki ters bir düz hayatlar
başarılı oyuncu Hülya Savaş’ın yüksek
performansıyla birleşince tiyatroseverleri oyun hem güldürdü hem de düşündürdü. Oyunun sonunda başarılı
oyuncu Hülya Savaş uzun süre ayakta
alkışlandı.
Türkses Sayı
Sayı -- Ausgabe
Ausgabe 248
246
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BALIKÇI - Groß und Einzelhandel
Her Salı taze

HAMSİ GÜNÜ
Nejdet ve Necati Çakı

Açılış saatleri
arası
23.00 - 08.00
:
n
ü
rg
e
h
i
iç
Hafta

Hamburg Balık Hali’ndeki
TEK TÜRK BALIKÇINIZ
Her Salı günü
Hamsi, Lüfer, Palamut,
Sardalye, Barbun ve Mercan
gibi Türk balık çeşitlerini uygun
fiyatlarla ve taze
olarak bulabilirsiniz.

Raşit Cihan:

Mobil:
0174-1994769
0157-34548156

Bütün Kuzey Almanya’ya toptan
balık siparişi alınır ve acil servis
yapılır. Bremen ve Hannover’e
özel servisimiz vardır.
Fabio Mete Cihan

Acil siparişleriniz için Mete:
0174 - 199 47 69
CepMobil:
Tel.:0152-33668670

Perakende

CANLI BALIK

Große Elbstraße 137 • 22767 Hamburg (Fischmarkt)
Tel.: 040-659-10 630 • Fax: 040-659 10 631 • Mobil: 152-33668670

20. yıl dolayisi ile bütün
Halılarda % 20 indirimli kampanya
30 Ocak 2014 tarihine kadar

Üniversite öğrencileri nişanlandı
Sayfa - Seite 6
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amburg’da yaşayan başarılı
üniversite öğrencileri Pınar
Döner ile Sinan Doruk
muhteşem bir törenle nişanlandılar. Dört yıl önce Ramazan
ayında Sinan Doruk’un ablası
Feyza’nın arkadaş çevresine
verdiği iftar davetine kardeşi
ile birlikte katılan gelin adayı
Pınar Döner ilk kez tanıştılar.
Aralarında başlayan arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka
dönüştüğünü belirten Pınar ile
Sinan, aşklarını taçlandırmak
istedikleri için ailelerine evlenPınar Döner ile
mek istediklerini söylediklerini Sinan Doruk.
belirterek, “Elbette aile üyelerimiz
çok sevindiler. Bizim için düzenledikleri harika nişan töreninde tüm
sevdiklerimizle birlikte olmayı sağladı-

lar. Biz çok mutluyuz ve daha bu yıl
içinde evleneceğiz” dediler. Hamburg üniversitesinde mimarlık
bölümü okuyan Sinan Doruk
ve aynı üniversitede öğretmenlik bölümü öğrencisi
olan Pınar Döner evliliklerinin eğitimlerini aksatmayacağını aksine daha başarılı
olmalarında enerji kaynağı
olacağını söylediler. Flamingo Düğün Salonu’nda
düzenlenen muhteşem törende sevilen sanatçılar Ertekin ve Abidin’in müziği
eşliğinde yoğun ilgi gösteren davetliler geç vakte
kadar eğlendiler ve salondan
ayrılırken genç çiftlere, “Allah
tamamına erdirsin” dileklerinde
bulundular.
Gençlerin aile yakınları

• Türkses / Hamburg

Hamburg’da Dr. Latif Durlanık Dil ve Müzik
Okulu tarafından sunulan Türk Halk Müziği
Kış Konserine yoğun ilgi olurken, koro söylediği
türkülerle adete Anadolu havası estirdi.
Gymnasium Oberalster Salonu’nda gerçekleşen konsere Hamburg Başkonsolosu
Fatih Ak ve eşinin yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı. Ecem Dağarslan ve Begüm Sardoğan’ın Türkçe ve Almanca dillerinde
sunuculuğunu yaptığı ve Oğuz Gülmez, Özgür
Dağarslan, Kenan Kaya, Metin Yıldırım, Derya
Yıldırım, Sema Gülmez, Ebru Kahraman,

Gelinlik
Nişanlık
Kınalık

Mustafa Eren, Cornelia Gottesleben ve Mustafa Kahraman’dan oluşan saz ekibi ve Dr.
Latif Durlanık yönetiminde konser iki bölümden oluştu. Konserin ilk bölümünde koro üyeleri “Çarşambayı sel aldı”, “Ay doğar aşar
gider”, “Gafil gezme şaşkın” gibi Anadolu’nun
çeşitli bölgelerinden türküler okudu. Konserin
ikinci bölümünde daha hareketli türkülere yer
verilirken, koro üyelerinden solo olarak türküler seslendirenler oldu. Keyifli vakit geçiren
müzikseverler zaman zaman türkülere eşlik
ettiler ve konser sonunda koroyu uzun uzun
alkışladılar.

,
9
9
19

2014 modellerimizden

Bu kampanyamız 25 Mart
tarihine kadar geçerlidir.

Bir

Gelinlik
alana,
bir

Bindallı
HEDİYE

Hapsi birlikte
TEK FİYAT

Yeşilçam Şarkıları’ndan
bir demet sundular
H
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amburg Klasik Türk Müziği Korosu (HKTM) Yeşilçam Şarkıları adı altında Friedenskirche
St. Pauli’de verdiği konserde müzikseverleri büyüledi.
Her kademeden yoğun müzikseverin katıldığı Erol Arslan yönetiminde,
kanunda Turan Vurgun’un bulunduğu
konserin sunuculuğunu Gülşen Demirörst yaptı. 1986 yılında 10 kişinin biraraya gelerek kurduğu koronun şefi udi
Erol Arslan ve koro üyeleri dinleyicilere Türk klasik müzik ziyafeti sundu.
Koro, “Bir demet yasemen”, “Gözlerinin içine başka hayal girmesin”,
“Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında” gibi birbirinden güzel şarkılar

Türkülerle
Anadolu
gezisi yapıldı

ro
Eu
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S

igara kullanýmý, gözdeki sarý nokta
hastalýðýný artýrarak görme bozukluðuna,
daha sonra da körlüðe neden oluyor.
Sigara kullanýmýnýn yaþýn ilerlemesine
baðlý olarak ortaya çýkan ve görme merkezini etkileyen sarý nokta hastalýðýnýn geliþimi ve ilerlemesini tetiklediðini
söyleyen hekimler „Hastalýðýn oluþmamasý ve ilerlememesi için sigaradan
uzak durulmasý gerekiyor. Aksi takdirde kör olabilirsiniz“ diyorlar.

Göz saðlýðýný Tehdit Eden Unsurlar

Yapýlan araþtýrmalar yediklerimizden
içtiklerimize, soluduðumuz havadan yaþa-

seslendirdi. İki bölümden oluşan konserin ikinci bölümünde ise, koro üyelerinden bazıları solo parçalar seslendirirken, müzikseverler eşlik ederek keyifli
anlar yaşadılar. Müzik severlere unuta-

Sigara
kör ediyor

dýðýmýz atmosfere kadar pek çok etkenin
göz saðlýðýmýzý tehdit ettiðine dikkat çekiyor.
Özellikle 60 yaþýndan sonra ortaya çýkan
sarý nokta hastalýðýnda, sigara kullanýmý
önemli bir risk faktörüdür.
Sigara hastalýk riskini 2-4 kat artýrýyor.
Ailede sarý nokta hastalýðýna iliþkin bir genetik miras varsa ve kiþinin genleri ‘kompleman faktörü’ ihtiva ediyorsa, sigara

mayacakları bir konser sunan koro elemanları programın sonunda dakikalarca
alkışlandı. Yoğun istek ve alkış üzerine
koro ek bir parça seslendirirken dinleyenleri Yeşilçam şarkılarına doyurdu.

kullanýmý riski katlanarak artýrýyor.

Bunlara Dikkat Edin

Sarý nokta hastalýðý cisimleri, çizgileri
eðri ve kýrýk görme, görme kalitesinde bozulma ve renk görmede bozukluk gibi belirtileri gösterir. Bu hastalýk da, göz kuruluðu
ve glokom gibi görme kaybýna neden olabilen önemli bir saðlýk problemidir.
Sigara, retinayý koruyan önemli bir antioksidan olan lutein’in emilimini azaltýr,
bu nedenle de sigara kullananlarda lutein
düzeyi düþer ve sarý nokta hastalýðý riski artar.
Kaynak: Dünya Bülteni

Kutu Kutu oyunu
beğenildi
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Rabe, ‘Okullarda eğitim
her öğrenci için geçerli’
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Hamburg İstasyon Tiyatro İletişim tarafından düzenlenen Kutu Kutu adlı oyun,
tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi.
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entin Altona semtinde
Hospital Strasse 111,
TGH Haus 7 Salonu’nda
sahnelenen oyuna Hamburg
ve Çevresi Türk Toplumu
(TGH) Başkanı Nebahat
Güçlü, yardımcısı Ali Kurtuldu’nun yanı sıra yoğun katılım olduğu görüldü. Mehmet
Baybur’un yazdığı ve Serap
Sadak’ın yönettiği iki bölümden oluşan oyunla Türkiye’de
meydana gelen yolsuzluklar ve
hükümet irdelendi. Oyun bir
parkta geçmektedir. Bu park
bir ülkeyi, bir kenti ve yaşam,
iletişim alanını simgelemektedir. Parkta, evrensel sanat

adına yenilikler
yapmak, böylece çağdaşlığını göstermek
isteyen bir belediye yönetiminin görevlendirdiği, üst
düzey bürokrat, kent bilimcisi Ayşe,
“Heykeller ve
Sirk Projesi”ni
denetlemektedir. Ayşe bu
projeden o derece etkilenmiş
ve heyecanlıdır ki, zamanlı zamansız parka gelip incelemeler yapmaktadır. Parkta buluşan bazı insanlar vardır ve bu

İlan Servisi
Anzeigenannahme

Hamburg Eğitim Senatörü Ties Rabe ve SPD Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Ali Rıza Şimşek Alevi Kültür Merkezi Harburg’da “Eğitimde eşitlik ve uyumda eğitimin önemi” adı altında
gerçekleşen etkinlikte veliler ve gençlerle biraraya geldiler.

Oyundan sahneler

insanların değişik geçmişleri
renkli bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca oyun, izleyiciyi hem düşündürüyor hemde güldürüyor.
Oyunun sonunda
uzun süre alkışlanan oyuna emeği
geçen isimler
şöyle: Serap Sadak,
Burcu Özdirik,
Murat Büyükalp,
Özlem Özçep, Nazmiye Acar, Fatma
Kurt, Hanife Klein,
M. Kemal Adatepe,
Olgay Sadak, Oya
Tekin, Caner Şakar,
Önder Kutmen,
Aysun Siuda, Reziye Aslantürk ve
Nurten Muştu.

Y
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şarılı olurlar. Gençlerimiz iyi eğitim alırlarsa, geleceklerinde iyi
bir meslek sahibi olurlar” dedi. Ali
Rıza Şimşek’te iyi eğitimin uyumda
da önemli bir rol oynadığına dikkat
çekti. Daha sonra katılımcılardan
gelen sorulara Senatör Rabe, tek
tek özenle ve detaylı şekilde cevapladı.

oğun katılımın olduğu etkinlikte okul, eğitim, meslek ve
uyum gibi farklı konular ele
alındı. Hamburg eyaletinde eğitimin
diğer eyaletlere göre iyi bir yerde olduğunu dile getiren Ties Rabe,
“Okulları tam gün eğitim veren
modern bir hale
getirdik. Eğitim
her öğrenci için
eşittir ve bu konuda asla taviz
veremeyiz. Çünkü
gelecekte iyi eğitim almış gençlere ihtiyacımız
olacaktır. Biz yetişkinlerde gençlerimizi iyi eğitimle yetiştirmeliyiz. Bunun için
okul, veli, öğretmen ve öğrenci el
ele birlikte çalışmalıyız
ancak
böyle çok daha
öğrencilerimiz baTies Rabe ve Ali Rıza Şimşek

Tel: (040) 35 70 19 10
Fax: (040) 86 69 08 54
Mobil: 0172 - 54 68 334
E-Mail:
tuerkses@t-online.de
www.turkses.de
Gazetemizde yayınlanan köşe
yazısı ve ilanların içeriğinden
sorumlu değiliz. Gazetemizden
izin almadan alıntı yapılamaz.
Köşe yazarlarının görüþleri
gazetemizi hiçbir şekilde
bağlamaz. Gazetemiz basın
ahlak kurallarına uymayı
ilke edinmiştir.
Der Verlag übernimmt
keine Haftung für den
Inhalt der erschienende
Anzeigen.
1991 yılından beri Kuzey
Almanya da yayındayız.
Türkses erscheint seit 1991
in Nord -Deutschland
Jahres Abo Beitrag 18,- Euro
Bankverbindung:
EmSa Medien
Hamburger Volksbank
Nr: 51361507
Kontowww.
türkses.com
BLZ: 201 900 03

IBAN: DE05201900030051361507

Radyo Metro:pool
dinleyicileri her
geçen gün çoğalıyor
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Almanya’nın liman kenti Hamburg’da kültürlerarası Radyo Metro:pool Hamburg 93.0 FSK frekansında yayına başladığın bu yana her geçen
gün daha fazla dinleyiciye ulaşıyor.

H
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er pazartesi saat 8.00 ile 10.00
arası Türkçe yayın yapan programın yapımcısı ve sunucusu aynı
zamanda oyuncu, ses sanatçısı olan Elif
Ergün, renkli bir program sunduklarını
belirtiyor.

Gazeteci Ahmet
Atak baba oldu

H

ürriyet gazetesinin Frankfurt
merkezinde
uzun
yıllar
Redaksiyon servisinde görev
yapan Gazeteci arkadaşımız Ahmet
Atak, bir süre önce Baba oldu.
Ceren-Ahmet Atak çiftinin ilk
çocukları olarak hayata gözlerini
açan minik yavruya Metehan adı

verildi.
Anne Ceren ve baba Ahmet Atak
ile Dede olan gazeteci Mehmet
Atak’ı tebrik eder, yavruları
Metehan’a uzun ömürler dileriz.

Akciðer kanseri Türkiye’de durdu

Sigara kullanýmýnýn
düþtüðünü, vatandaþlarýn bilinçlendiðini belirten Saðlýk Bakaný,
„Akciðer kanseri Türkiye’de durdu, alçalmaya baþlamadý ama
5 yýl önceki standartta.“ dedi
Tüm dünyada kanser
vakalarýnda artýþ görüldüðünü ancak Tür-

kiye’de akciðer kanseri vaka artýþýnýn durduðunu
belirterek,
„Akciðer kanseri Türkiye’de durdu, alçalmaya baþlamadý ama
5 yýl önceki standartta.
Türkiye’de sigara tüketiminde yüzde 31’lerden yüzde 27’lere
inmemizin büyük bir
katkýsý var“ dedi.
Akciðer kanseri Tür-

Türkses gazetesi
çalışanları

İlanlarınız
için

doğru

tercih:

Türkses Gazetesi
22 yıllık

tecrübesiyle

Kadınlardan
oluşan ekip

Bu yıl altıncı yılına giren programın ekibi
Elif Ergün’ün yanı sıra serbest meslek
sahibi Gülenay Ören ve Hürriyet gazetesi
eski muhabiri gazeteci Emine Sonugür’den oluşuyor. Kadınların biraraya gelerek
sunduğu programla ilgili Elif Ergün,
“Mükemmel bir kadın ekibimiz var.
Programın sunumuyla, içeriğiyle kaliteli olması için çaba harcıyoruz. Ayrıca, Türkçe dilinin doğru kullanılmasına dikkat ediyor özen gösteriyoruz.
Programın içeriyi müzik, kültür, edebiyat ağırlıklı. Hamburg, Türkiye ve
dünya haberlerinin özetini dinleyicilerimize aktarıyoruz. Oldukça zengin ve
kaliteli bir program sunuyoruz” dedi.

Ünlü sanatçılarla
bağlantı

Güncel müzik parçalarına yer verdiklerini
belirten Elif Ergün, “Türkiye’de sanatçılar devamlı yeni parçalar piyasaya sürüyorlar ve bazı parçalar uzun süre
gündeme damgasını vuruyor. Biz ekip
olarak programımızda yeni parçalara
yer veriyoruz. Ünlü sanatçılarla telefon bağlantısı kuruyoruz ve dinleyicilerimiz adına sorular soruyoruz sanatçıyı tanıtıyoruz. Ünlülerden Fazıl Say,
Gökhan Sezen, Hakan Taşıyan, Engin
Çır gibi çok sayıda sanatçıyı stüdyomuzda da konuk ettik. Sanatçılarımızla
iç içe oluyoruz ve böylece dinleyicile-

rimizi sanatçıların yaşamları,
çalışmaları üzerine bilgilendiriyoruz” dedi.

İlk kez
kadınlardan
oluşuyor

Engin Çır

Elif Ergün, Gülenay Ören ve Emine Sonugür,
dinleyicilerden aldıkları olumlu görüşlerin
kendilerini motive ettiğini söylediler.

Hamburg’da bir kadın kurucusu ve program ekibinin kadınlardan oluşmasının ilk
kez olduğunu ifade eden Elif Ergün, “Bu
konuda gerçekten bir ilke imza atmaktan son derece mutluyuz. Başarılı kadınlarımızın sayıları oldukça fazla.
Ama bu kadınlarımız hep arka planda
kalıyor. Kadınların çok daha cesaretli
olmaları gerekiyor. Hak ettikleri yerde
bulunmalılar” dedi. Programa başından
bu tarafa devam eden Gülenay Ören,
“Programda unutulmayan efsane
isimler Zeki Müren, Barış Manço gibi
önemli sanatçılarımızı ve yazarlarımızı
ölüm günlerinde anıyoruz. Anneler
Günü, Kadınlar Günü gibi özel konuları da ele alıyoruz. Telefonla bizden

istekte bulunan dinleyicilerimizin istek
parçalarına da yer veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Gönüllü sosyal
yaşama katkı

Programı gönüllü olarak sunduklarına
dikkat çeken Emine Sonugür ise, “Gönüllü olarak üç bayan programı renklendiriyoruz. Gönüllü olarak böyle bir
çalışmaya katılmak beni çok mutlu
ediyor. Ben haberlere ağırlık veriyorum ve dolayısıyla benim ilgi ve bilgi
alanım. Arkadaşlarım sanat ve edebiyata ağırlık veriyorlar. Böylece ortaya
tamamlayıcı, faydalı, kaliteli ve güzel
bir program çıkıyor. Ayrıca, çocukların bakımı,
gelişimi, okulu,
eğitimleri, gençlerin meslek alanlarında imkanları
gibi önemli konuları da işliyoruz.
Proje çalışmaları
ve etkinlikleri
üzerine organize
edenleri de radyo programına
konuk ederek her
kesimin faydalanmasını sağlıyoruz” ifadesinde
Metro:pool yapımcıları sanatçı Hakan Taşıyan’la birlikte..
bulundu.

Kargolarınızı emin ellerde

Yüzlerce araç filomuzla, dinamik ve uzman personelimizle
kargo ve nakliye işlerinizde her zaman yanınızdayız.

ȘÖFORLAR ARANIYOR
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Müracaat: Emrah

13 yıllık tecrübemizle taşınma, nakliye ve kargo hizmetlerini değişik
tonajlardaki araçlarımızla acil ve sigortalı olarak istenilen adrese teslim
ediyoruz. DPD’nin sistem partneri olarak, paketlerinizi

Almanya’nın her yerine en geç 24 saatte ulaştırıyoruz.

Gönül Ay
Emrah Ercan

Tel.: 040/54752124 • Fax:040/54752125
Mobil: 0170-3145838 • 0171-3426363
www.aytransporte.de •info@aytransporte.de

Gönül ve Metin Ay
Geschaeftsführer/in

AKA Bakımevi 7’ den
70’ e herkese hitab
ediyor

Mart - März 2014

Sevgi, huzur ve sağlığın
buluşma adresi AKA, 1998
yılından
beri
evinizden
uzaklaşmadan alabileceği-niz
ihtiyacınıza uygun destek,
bakım ve sağlık hizmetleri ile
yaşamınızı kolaylaştırmaya
devam ediyor.

Esma Arslan

1

Esra SAYIN
Türkses/Hamburg

975 yılında Yozgattan işçi
çocuğu olarak Almanya’ya
gelen Esma Arslan ana diline
sahip çıkarak tüm zorluklara
rağmen Üniversite eğitimini Sosyal
Pedogoloji üzerine tamamladı ve
çocuk-gençlik eğitimi üzerine staj
yaptı. ‘1975’li yıllarda aileleri
tarafından
eğitimine
engel
olunmayan Türk kızlarındanım’
diyen Esma Arslan 1995 yılında
yürürlüğe giren yaşlı bakımı
yasasını fırsat bilerek ilk bakım evini
1998 yılında Hamburg’ da açtı.
Arslan ‘’Yaşlı insanların sadece
bakım dışında kendilerine değer
verilmesi ihtiyacı beni böyle bir iş
yeri açmaya yöneltti’’ diye belirtti.
‘’Genelde Alman vatandaşı olan
hastalarımızın yanı sıra Türk
vatandaşlarımız son bir kaç yıldır
bilinçlenerek çağrılarıma cevap

verdi ve bu yasadan faydalanmaya
başladı ‘’ diyen Esma Arslan bu tür
hizmetlerin sadece yaşlı hastalara
yönelik olmadığını 7’den 70’e tüm
yaştan bakıma muhtaç kişilere hitab
ettiğini söyledi. Sağlık ve bakım
üzerine iki farklı hizmetlerinin
olduğunu ve bu hizmetlerin sağlık
sigortaları tarafından karşılandığını
Önümüzdeki ay
vurguladı.
Hamburg’ da açılacak olan Yaşlı
bakım yurdundan bahseden Esma
Arslan ‘ Yalnız yaşayan yaşlılarımız
için bir cennet bahçesi hazırlıyoruz,
kadın erkek demeden herkese 7/24
sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra
haftanın her günü yapacağımız
aktivitelerimiz ile uzun vaadeli bir
yaşam alanı oluşturuyoruz, doğanın
içinde keyif dolu anlar yaşamanın
fırsatlarını sunacağız’ diye belirtti.
Hamburg’un Bergedorf semtinde
1998 yılında faaliyet gösteren AKAAmbulante
Kranken
und
Altenbetreuung firmasından bilgi
almak isteyen okurlarımız için
telefon numarası ise şöyle: Telefon
040 739 90 30.
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S-H Türk Toplumu gençlere meslek eğitimi

S

• Türkses / Hamburg

-H Türk Toplumu Gençleri Meslek
EğitimiSchleswig Holstein Türk
Toplumu´nun 1998´den beri sürdürülen göçmen kökenli gençleri meslek
eğitimine teşvik eden Ausbildung und Integration für Migranten ( AIM) projesi SH Eyaleti Ekonomi, Bilim ve Ulaştırma
Bakanlığı tarafından iki yıl daha uzatıldı.
Lübeck ve Elmshorn şehirlerinde başarı
ile devam eden projeye bir yıllığına Pineberg şehri ve iki proje çalışanı kadrosu
daha eklendi.
Projeye 340.000 €´luk teşvik bildirisini SH Türk Toplumu Eyalet Başkanı Dr.
Cebel Kücükkaraca`ya göçmen işletmelerden biri olan otomobil yetkili servisinde
(KFZ Meisterbetrieb Autodienst Heikendorf) düzenlenen küçük bir törenle takdim etti. Müsteşar Müller-Beck iki
öğrenciye çıraklık eğitimi imkanı veren
Autodienst Heikendorf işletmesi sahibi
Vural Gülşen ve eşine tesekkür etti.
AIM Projesi çercevesinde göçmen kökenli gençleri bilgilendirip, meslek eğitimine yönlendirmeyi amaçlayan bu
projenin çalışanları H. Demirok, M. Ötün,
F. Aktaş, A. Atasoy, ailelerle de irtibata
geçerek gençlerin kendilerini en iyi
şekilde ifade edebilecekleri çıraklık
eğitim yerlerinde çalışabilmeleri için müthiş bir katkıda bulunmaktadırlar. Aynı zamanda işletmelerle, özellikle de göçmen
kökenli işletmelerle baglantı kurup onları,
ihtiyaçlarına uygun öğrencilerle tanıştırmayı sağlamaktadırlar.
Kiel Kielması ne kadar önemli ise, gençlere karşı sorumluluğumuz da o denli

REKLAMSIZ TV

Türk Televizyonlarını nerden iziliyorsunuz? FOX TV, atv, Star,
Kanal D, Show TV ve diğer orginal Türkiye yayınlarını istermiydiniz?
Hemde çanak antene gerek kalmadan.
Avrupa yayınlarının reklamları Sizi rahatsız mı ediyor?
O zaman gelin size orginal Türkiye yayınları verelim.
Hemde ister çanak antensiz ister canak antenli. Çanak anten bizim
isimiz hemen arayın. Cep tel.: 0176 313 777 40 yada 040- 38612001 040 361 64 771 numaralardan bizi arayın
ve hemen izlemeye başlayın

Ayrıca Digitürk IP TV ile 80’e yakın
(Lig TV dahil) Türk TV kanallarını izleme imkanı

önemlidir. Bu nedenle gençlerimizi motive etmek, onları
anlamak ve birlikte hareket
etmek onları meslek eğitimine yönlendirebilmek için
en büyük faktördür. Hepimizin üstüne düşen görevi üstlenmesi ve sonuç olarak
gençlerin başarılı birer diploma alabilmeleri için etki
etmemiz gerekmektedir. Bu
projenin başarılı olarak
devam edebilmesi için bu bir
sinyal olarak algılanabilir“
şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Bakanlık Müşteşarı Ralph
Müller-Beck göçmen kökenli
öğrencilerin çıraklık eğitimine
yerleşmelerinin oranlarının
düşük olmasının gözle görülür bir sebebinin olmadığını
vurgulayarak, destek verildiğinde tüm öğrencilerin aynı
şansa sahip olabileceğine
değindi. S-H Türk Toplumunun geniş ve güçlü bir ağa
sahip olduğunu bu sayede
göçmen gençlerin önlerinin
açılacağını ve bu durumda S-H Türk Toplumu gibi bir
sivil toplum örgütü ile birlikte
çalışmanın güzel sonuçlar
doğuracağını dile getirdi.
Projenin on beş yıllık başarısından dolayı teşekkürlerini
sunan Müller Beck, AIM Projenin gelecekte de faydalı olmaya devam edeceğini
umduğunu belirtti.

Özgür Temel

Yeminli Tercüman

Tercümelerimiz Hamburg Başkonsolosluğu tarafından tanınmakdadır
☞ Almanya’da verilmiş olan boşanma kararlarının, Türkiye’deki
yetkili mahkemelerde tanıtımı ve tenfizi (Ortalama 4 haftada
karar teslimi).

☞ Almanca ve Türkçe dışında Polonca, Arapça vs. dillerde tercüme

☞ Ticaret Odası (Handelskammer), Evlendirme Dairesi
(Standesamt) ve işyeri açarken Almanca dil desteği.

☞ Noter ve benzeri birçok resmi kurumlarda, uzun yılların
tecrübesiyle ve en uygun fiyatlara tercümanlık hizmeti veriyoruz.

Tel.: 0172-583 57 98 veya 0176-322 109 36
dolmetscher.temel@yahoo.de - Postfach: 902145 . 21055 Hamburg

Özdemir
KfZ Gutachter
PAKET 1:

Çanak antene gerek kalmadan100 den fazla orginal Türk TV leri
FOX TV, ATV, Star, Kanal D, ShowTV ve birçok kanalın hepsi ayrıca büyük ulusal kanalar.
Bir kere al birdaha para ödeme. Hepsi Satpoint de. Hemen arayın akşama FOX TV
izleyin. Esra Erol, Fox TV Karagül ve diğerleri.

Mehmet Özdemir

PAKET 2:

Lig TV 1-2-3 HD kalitesinde. Çanak anten gerek kalmadan Fox TV, ATV ve diğer 80 e
yakın Türk TV kanaları IP TV de.

• Sachvenständiger
• Fahrzeugbewertung
• Oldtimergutachten

PAKET 3: Arzu ederseniz Türksat çanak anten 80 cm. Çanak anten miniscart receiver,
10 metre kablo, duvar ayağı ile birlikte hepsi sadece ....................79 Euro

PAKET 4: Miniscart receiver bütün Türk kanalları ayarlanmış şekilde sadece..... 24 Euro

Araç hasar ve
ızlı
değer tespiti en h
şekilde yapılır.

• Unfallgutachten
• Wertgutachten
• Kostenvoranschlag

Haftplicht- und Kaskoschadengutachten
• Rechnungsprüfungen
• Restwertermittlungen
• Reparaturbestätigungen

Vogelhüttendeich 75 • 21107 Hamburg • info@ozdemir-gutachter.de
Tel: 040-876 009 27 • Fax: 040- 876 009 28 • Mobil: 0172-48 59 555
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Altın, Gümüş, Pırlanta, Saat...

A l tı n l a rı nı z ı e n
y ü k s e k f i ya t a a l ı y o r u z

Ürünlerimizin tamamı Türkiye den ihracat edilip, özellikle 22 ayar bilezik ve takı çeșitlerimiz TSE garantilidir.
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Almanyayumcusu’nda
Miraj Ku

Her çeşit altın değişimi
ve tamirat yapılır. Saat
pili değiştirilir. Kulak delinir.

Kalite arayanların adresi...

Fa Gold, Tarz, Roz , Altınbaş, Ekol, Koçak, Big, Diva, Christina London, Hello Kitty ve Timex gibi dünyaca
ünlü markaların altın ve saat çeşitlerini sizlere garantili ve güvenilir elden sunuyoruz.

DEĞİŞİK MODELLERDE BOL ÇEŞİTLİ BİLEZİKLERİMİZİ SİZİN BEĞENİNİZE UYGUN FİYATLARA SUNUYORUZ

Billstedter Hauptstraße 51 • 22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76 • info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de
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Merkez ilan Servisi
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Tel: 040-81 46 40
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tuerkses@t-online.de

www.turkses.de
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„Almanya’nın köklü bankalarından Postbank, Türklere yönelik
faaliyete geçirdiği „Türk Odası“ adı altında finans danışmanlığı, konut kredisi ve özel kredi konularında hizmet atağı
başlattı. Hamburg daki Postbank ın merkez binasında 2012
yılından beri finans danışmanlığı görevini sürdüren Yavuz
Okuyan ve Muhammet Demiröz, bilhasssa emlak alım satımında çok uygun fiyatlara kredi imkan sağladıklarını belirttiler.

K

Muhammet Demiröz ve Yavuz Okuyan

Hamburg Türkses

onu ile ilgili Türkses’e bir açıklama yapan Postbank Hamburg Türk Odası yöneticisi
Yavuz Okuyan gazetemize şöyle konuştu:
„Postbank’ın Münih şubesinde 10
yıl boyunca finans danışmanlığı
yaptım. 2012 senesinde Hamburg’a tayinim çıktı ve görevime
burada devam ediyorum. Türklere
yönelik belirli bir yatırımda bulunan Postbank, Finans Danışmanlığı Türk Odası’nı geliştirerek
Postbank çercevesinde ileriye
dönük finans danışmanları da yetiştiriyor. Bu konuda hem talep
var hem de yoğun ilgi var.
10 seneden beri gücüne güç
katan Postbank, 2012 senesinde
Hamburg’da Türklere yönelik
daha kapsamlı hizmet amacı ile
bizleri görevlendirdi. Postbank Finanzberatung olarak Almanya’nın
Münih, Dortmund, Köln, Frankfurt
gibi büyük şehirlerinde bulunan

Postbank Finans
Danışmanlığı
Her türlü finans sorularında
danışabileceğiniz yetkili muhatabınız
Ě3RVWEDQNFDULKHVDEÈ
Ě\DSÈILQDQVPDQÈYH\DSÈWDVDUUXIX
ĚHPODNNRPLV\RQFXOXÆX
ĚELUH\VHONUHGL
ĚGHYOHWWHæYLNOHULQGHQHQL\LæHNLOGH
\DUDUODQPD
ĚÜ]HO\DæOÈOÈNWHGELUOHUL
ĚVHUPD\H\DWÈUÈPÈYHVHUPD\H
DUWÈUÈPÈ
Sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarım. Danışmanlık hizmetini istendiğinde evinizde vermekteyim.
Postbank Finans Danışmanlığı – Danışma merkezi
 
   
  !"  
  # $%& Cep tel.: 0173 587 38 85
Postbank Türk Organizasyonu Almanya Genel
Müdürlüğü
Orleanstr. 34, 81667 München
Tel. 089 74719400, Faks 089 74719444

Türk vatandaşlar için yatırım yapmaya devam ediyoruz.
2012 senesinin Haziran ayında
yönetici olarak ekibe katılan Muhammet Demiröz arkadaşımızla
birlikte Hamburg’daki Postbank
Finans Danışmanlığı yani Türk
Odası’nı yönetiyoruz. Vatandaşlarımız her türlü finans sorularında
danışabilecekleri en yetkili muhatab olarak bizimle konuşabilirler.
Bilhassa emlak alımında günümüz koşullarında çok uygun fiyatlara kredi sağladığımızı belirtmek
isterim.
Buna ek olarak, Postbank cari hesabı, Yapı Finanzmanı ve yapı tasarrufu, emlak komisyonculuğu,
bireysel kredi, devlet teşviklerinden en iyi şekilde yararlanma,
özel yaşlılık tedbirleri sermaya yatırım ve sermaya artırım vb. gibi
konularda müşterilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz“
İnfo Tel.: 040 /63 83 11 23

Dünyanın en büyük
güneş enerjili köprüsü
Londra’da açıldı
Londra, sürdürebilir enerjiyi artýk daha çok kullanýyor. 22 Ocak’ta Thames Nehri’ndeki dünyanýn en
büyük güneþ enerjili köprüsünün açýlýþý yapýldý.

The Guardian’ýn bahsettiðine göre; Londra’nýn
merkezindeki Victoria dönemi yolu olan ve yayalarýn kullandýðý Blackfriars köprüsünün çatýsý, köprünün kuzey tarafýndaki Blackfriars istasyonunda
oluþan emisyonlarý azaltmak için gerçekleþtirilen
beþ yýllýk projenin bir parçasý olarak 4.400 adet
güneþ paneli ile kaplýydý. Blackriars istasyonunu
iþleten First Capital Connect’ten görevlilerin söylediðine göre güneþ panelleri, yoðun tren istasyonunun elektriðini saðlamak için gerekli enerjinin
yarýsýný karþýlamasý için yapýlmýþ.

Kaynak: hiconsumption.com

Güneþ küreleri ile bulutlu
günlerde bile güneþ enerjisi

G

üneþ enerjisi küreleri ile güneþ enerjisinden yaklaþýk
%50 daha fazla yararlanýlabilecek. Alman mimar
André Broessel, güneş
enerjisinin verimini arttırmak için yeni bir model
geliştirdi. Küre şeklinde
tasarlanan bu model ile
güneş enerjisinin daha
verimli kullanılması amaçlanıyor. Geliştirdiği Beta-

ray konsepti diğer sistemler gibi güneş ışığını
topladığı için güneş enerjisi sistemi için devrim
sayılamaz ama yararlı bir
adım olduğu kesin. Dev
küre sayesinde, ayın
meydana çıktığı gri gökyüzünde veya bulutlu bir
günde bile dağınık güneş
ışığı konsantrelerini toplamak mümkün.
Kaynak: smithsonianmag.com

HAMBURG
HANNOVER
BREMEN

şehirlerinde Postbank Finans
Danışmanlığında çalışabilecek,

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaat:
Yavuz Okuyan
Tel.: 040 / 63 83 11 23

Mayıs 2000 yılında kurulan Ay
Transporte tek kamyonla başladığı taşımacılık faaliyetlerini her
geçen yıl daha da artırıyor. 18’e
yakın kamyonu ve 20 tecrübeli
personeliyle Hamburg ve çevresinde küçük paket servisinden
büyük taşımacılık imkanlarına
kadar her türlü ulaştırma hizmetlerini sürdüren Ay Transporte, her geçen gün müşteri
potansiyelini artırıyor.

Aslıhan Kurnaz
Türkses / Hamburg

aşarılı iş kadınlarımızdan Ay
Transporte kurucusu Gönül Ay
„14 yıllık tecrübemizle taşıma, nakliye ve kargo hizmetlerini değişik tonajlardaki araçlarımızla acil ve sigortalı
olarak verilen adrese teslim ediyoruz“
dedi.
Almanya’nın her yerine en hızlı ve
uygun fiyatta ulaşımını sağladıklarını
vurgulayan Ay Transporte’nin sahibi
Gönül Ay, „In Time, Rapid, Spedtion ve
DPD gibi büyük firmalarla ortaklaşa
yaptığımız taşımacılık hizmetlerinin
yanı sıra, yeni yılda daha büyük firmalarla yapacağımız anlaşmalar çerçevesinde geniş personel kapasitesi ve
büyük tonajlı kamyonlarla, çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz. Hamburg’da bir Türk şoför okulu
ile
yaptığımız anlaşma sonucu bizde çalışan şoförlerimizin daha yüksek sınıf
ehliyet almalarını sağlayacağız. Ayrıca
yine şirketimiz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz paket servisleriyle verilen paketleri en hızlı ve güvenilir bir şekilde
ulaştıracaklarını dile getirdi.
Şirketlerini daha da büyültme aşamasında olduklarını ifade eden Ay Transport personel şefi Emrah Ercan,
„Hamburg ve çevresindeki Türk vatandaşlarına istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirterek, 3,5 tondan 40 tona
kadar araç kullanabilecek şoförler aradıklarını da sözlerine ekledi. Ayrıca yeni
hizmete sunduğumuz DPD Shop da
uygun fiyatlara paket alım ve dağıtım
işlemlerin gerçekleştiriyoruz.“dedi
İnfo Tel.: 040 / 54752124
Cep Tel 0175 / 249 26 29

Postbank Finans
Danışmanlığı
Her türlü finans sorularında
danışabileceğiniz yetkili muhatabınız
Ě3RVWEDQNFDULKHVDEÈ
Ě\DSÈILQDQVPDQÈYH\DSÈWDVDUUXIX
ĚHPODNNRPLV\RQFXOXÆX
ĚELUH\VHONUHGL
ĚGHYOHWWHæYLNOHULQGHQHQL\LæHNLOGH
\DUDUODQPD
ĚÜ]HO\DæOÈOÈNWHGELUOHUL
ĚVHUPD\H\DWÈUÈPÈYHVHUPD\H
DUWÈUÈPÈ
Sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarım. Danışmanlık hizmetini istendiğinde evinizde vermekteyim.
Postbank Finans Danışmanlığı – Danışma merkezi
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Postbank Türk Organizasyonu Almanya Genel
Müdürlüğü
Orleanstr. 34, 81667 München
Tel. 089 74719400, Faks 089 74719444
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Bremen de Türk’e ait
otomobil kundaklandı

• Türkses / Bremen
MEHMET UZUN

Almanya'nın Bremen Havalanında yeni açılan Uzel
Kuaför, bayan mankenlerinde yer aldığı muhteşem bir saç
sov düzenledi. Kuaför sahibi İrfan Uzel tarafından organize
edilen şovda yeni saç tarasımları tanıtıldı.
Kısa bir süre önce Ankara'dan Almanya'nın Bremen
kentine gelen kuaför İrfan Uzel, Türkiye'de de şubeleri
bulunan Uzel Kuaförün bir şubesini Bremen Havaalanına
açtı. Açılış nedeniyle saç tasarımlarını tanıtmak isteyen
İrfan Uzel, bir gösteri düzenledi. Havaalanı içinde ve
kırmızı halı üzerinde yapılan gösteride genç mankenler
kullanıldı. Uzel, mankenlerin saçlarını kısa sürede inanılmaz
şekillere sokarak gösteriyi izleyenlerden büyük alkış aldı.

BİR İLK

Almanya'da ilk kez bir havaalanında Türk kuaförü açıldığını, bunu en iyi şekilde kullanarak iyi yerlere gelmek
istediğini anlatan İrfan Uzel, „Bugün kısa bir gösteri yaparak saç tasarımlarını ve modellerini tanıttık. Maske
konsepli düzenlenen şovu iki kez sunduk. İlgi beni çok
memnun etti“ dedi.

Pompalı soygun

K

• Türkses / Bremen
MEHMET UZUN

uzey Almanya'nın Bremen kentinde
Türke ait bir kiosk pazartesi gecesi
elinde pompalı ve maskeli bir kişi
tarafından soyuldu.
Bir çocuk babası Elazığ'lı Ali Kaya'ya (31)
ait kiosk a elinde pompalı silah, başında kar
maskeli bir soyguncu geldi. Pompalı silahı
Ali Kaya'ya yönelten maskeli soyguncu,
kasadaki paraları ve tütünleri bir torbaya
koydurdu. İçinde 1200 Euro para ile tütün
bulunan torbayı alan pompalı soyguncu
kayıplara karıştı.
SOYGUNCU TİTRİYORDU
Kiosk sahibi Ali Kaya hala olayın şokunda
olduğunu, kendisini toparlamaya çalıştığını

belirterek, „Ben bürodaydım. İçeriye
birisi girdi ben müşteri zannettim.
Bürodan dışarı çıktığımda karşımda
eli pompalı, yüzü simsiyah maskeli
birisiyle karşılaştım. Soyguncu titriyordu. Bir bana bir kapıya bakıyordu. Benden kasadaki tüm paraları
ve tütünleri bir torbaya koymamı
istedi. Bende korkudan hemen
koydum. Torbayı alan soyguncu
kaçtı. Bu olay yaklaşık bir buçuk dakika
sürdü. O anda içeriye bir müşteri girmedi
diye çok sevindim. Eğer soygun anında
içeriye birisi girecek olsaydı kesin vururdu.
Çünkü soyguncuda çok korkuyor ve
titriyordu“ dedi.

ALTI HAFTA İÇİNDE İKİNCİ SOYGUN
Altı hafta öncede soyulduğunu, yine 1000

Euro dolayında parası ve sigarası gittiğini dile
getiren Kaya, „Son soygunda maddi zararım
1500 Euro dolayında. Birde ölüm korkusu
yaşadım. Altı hafta öncede soyuldum.
Dükkanın her yerinde kameralar olmasına
rağmen hırsızlar korkmadan geliyor. Kenar
bir yerde olduğumuz için sık sık soyuluyoruz.
Bundan sonra belli bir saatten sonra kiosk un
kapısını kapatıp kapıdan açacağım küçük bir
bölümden satış yapacağım“ diye konuştu.

• Türkses / Bremen
MEHMET UZUN

Kuzey Almanya'nın Bremen kentinde Samsunlu bir Türk aileye ait son
model mercedes otomobil kundaklanarak yakıldı. Yanan araç kullanılmaz
hale gelirken olayla ilgili olduğu ileri
sürülen 22 yaşındaki bir kişi gözaltına
alındı.

GECE YAKTILAR
Olay Bremen'nin Neustad semtinde
meydana geldi. Bremen Mercedes fabrikasında temizlik işçisi olarak çalışan
Samsunlu İsmail Altuncuoğlu'na ait
mercedes marka otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Saat
22.30'da meydana gelen olayda otomobilin yandığını Altuncuoğlu'nun
komşuları fark etti. Hemen yanan araçın yanına giden Türk aile yangını
söndürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Alevlerin büyümesi üzerine
devreye itfaiye girdi. Kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınan
yangın söndürüldü. Ancak araçta kullanılmaz hale geldi.
İZİN ARABASIYDI
Araç sahiplerinden 4 çocuk annesi

Toptan ve Perakende
satışlarımızla
30 yıldır Hannover’de
hizmetinizdeyiz.

Hayriye Altuncuoğlu (37) otomobili
Türkiye'ye izin yapmaya gitmek için
aldıklarını ve daha kullanmadıklarını
söyledi. Memleket hasretiyle yandıklarını anlatan Altuncuoğlu, „Bu aracı
geçen sene yazın aldık. İzin için almıştık ama gidemedik. Niyetimiz bu
seneydi. İzin için hazırlık yapmaya da
başlamıştık. Dört yıl oldu memleketi
görmeyeli. Samsuna gidecektik. Ama
birileri gelip emeğe acımadan otomobili yaktı. Bir kişi yakalanmış ama
olan bize oldu. Bu senede izin yattı.
Her işte bir hayır vardır. Çok şükür ailemden kimseye birşey olmadı“ dedi.

GEÇEN SENE 16 ARAÇ
ATEŞE VERİLDİ
Otomobilin teker kısmından ateşe
verildiğini, semtte sadece kendi otomobillerinin yandığını anlatan Hayriye
Altuncuoğlu, „Aracı yakan kişi önce
tekerleği yakmış. Bizim aracın arkasından diğer semtte de başka bir araç
ateşe verilmiş. Bremen'de geçen sene
16 araç yanmış. Yani Bremen'de bu tür
olaylar sık olmaya başladı. Ben iyimser düşünüyorum ama neden bu semtte
sadece benim arabam yakıldı. Herhalde yakan kişi son model araçlar seçiyordu“ diye konuştu.

30
yıllık tecrübe

Vinnhorsterstrweg 149 • 30419 Hannover • Tel: 0511-20 38 310 • 0511-33 77 309 • Fax: 0511-33 77 308 • Mobil: 0172-51 11 109
30.yılımız nedeni ile bir çok ürünlerimizde
%30’a varan indirimli satışlarımız başlamıştır.
Bütün Kuzey Almanya ya toptan ve
perakende satış yapılır.

Ziyaretleriniz sizin menfaatinizedir.

Toptancılar
için ÖZEL FİYAT
uygulanır

HEDİYELİK EŞYALAR
EV EŞYALARI
ELEKTRONİK CİHAZLAR
TEXTİL ÜRÜNLERİ

30.yıl kampanyası

RAHATSIZLIK DOLAYISI İLE EXPORTUMUZU UYGUN FİYATA DEVREN SATIYORUZ
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Mete Duyar
toprağa verildi

Almanya’ya ilk gelen birinci nesilden olan başarılı çalışmalarıyla Hamburglular tarafından yakından tanınan
81 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mete
Duyar toprağa verildi.

•

K

“Oğlum Bak Git”
oyunu güldürdü
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Türkses / Hamburg

entin Billstedt semtinde Liman adlı dernek
lokalinde faaliyette olan Türk Emekliler ve
Yaşlılar Derneği (TEYDER) kurucusu ve
başkanlığını sürdüren Mete Duyar, ölümüyle vatandaşlar arasında büyük üzüntü yarattı. Almanya’ya geldiğinden bu tarafa farklı derneklerde
faydalı çalışmalar yapan Mete Duyar’ın cenaze
namazı DİTİB Merkez Mescidi Aksa Camii’de
kılındı. SPD Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Kazım Abacı, eski Sol Parti Federal Milletvekili Prof. Dr. Hakkı Keskin, Hamburg

doğru mecralarda yapıldığında
etkinliğini gösterir...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Ebuzer
Çeliker, farklı kurum ve kuruluş temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı. Mete Duyar’ın eşi Christa ve
kızı Gül gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından teselli edildi. Tabutun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü şalı ve beyaz kırmızı renklerden
oluşan güller konuldu. Yoğun katılımla gerçekleşen cenaze namazı sonrası merhumun eski arkadaşı Prof. Dr. Hakkı Keskin kısa bir konuşma
yaparak Mete Duyar’ın her zaman vatandaşlar
için faydalı çalışmalar yaptığının altını çizdi.
Daha sonra cenaze Öjendorf Müslüman mezarlığına götürülerek defnedildi.

Türkses Gazetesi : . Tel.: 0172 / 54 68 334
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Hamburg El Ele Derneği (HEED) tarafından organize edilen Tiyatro Replik’in
“Oğlum Bak Git” adlı oyun tiyatroseverleri kahkahalara boğdu.

D

• Türkses / Hamburg

elpin Schowpalast Salonu’nda gerçekleşen tiyatro gösterisine her kademeden
yoğun tiyatrosever katıldı. HEED Başkanı
Ali Akdemir, dernek olarak dev bir ekibi Hamburg tiyatroseverlerle buluşturmaktan oldukça
mutluluk duyduklarını belirterek bu
gibi eğitici ve faydalı etkinliklere
devam edeceklerini kaydetti. Türk televizyon tarihinin efsane dizisi “Bizimkiler” adlı dizide Cemil karakteri ile
tanınan tiyatrocu Uğurtan Sayıner’in
yazıp yönetmenliğini yaptığı “Oğlum
Bak Git” isimli oyun izleyicileri hem
güldürdü hem de düşündürdü.

skeçlerden oluşan ‘Anadolu’da kız alma’, ‘Te-levizyon programında eş arama’ gibi yaşadığımız
hayattan bazı konular ele alınarak izleyiciye komedi şeklinde ve müzikli, danslı ustaca aktarıldı.
Uğurtan Sayıner, Şehmus Yığın, Nermin
Çiftçi, Mehmet Gülerbaşlı, Mehmet Dündar
ve Çetin Budak’tan oluşan oyuncular uzun
süre alkışlanarak büyük beğeni topladı.

Çocuklar ve yetişkinler için

Zengin bir kadro ile oynanan oyunda
önce çocuklar için “Yaramaz Nuri”
adlı oyun sergilendi. Öğretmen öğrenci arkadaşlık ve aile ilişkilerini anlatan müzikli ve danslı çocuk oyunu
büyük ilgi gördü. Ardından Kabare
Show oyununda sekiz adet ayrı

Türkiye ve Dünya'nın
her köşesine uygun tatil
paketlerini,

uygun ödeme
koşulları
ile sunuyoruz.
Türkiye ve Dünya'nın her
yerine her uçak şirketinin
biletlerini anında veriyoruz.
çuşun
Tatilin ve u aşayın
le y
keyﬁni bizim

Ufuk Karabudak

Flughafen Hannover • Abﬂughalle Terminal B • 30669 Hannover
Tel: 0511-2156119 • Fax: 0511-2156028 • Mobil: 0172-1037068
www.wwtg.de • info@wwtg.de

-KTCEÆ5QTWPNCTÆ!

$K\G×[GQNWP5K\G[CTFÆOEÆQNCNÆO
Herrenstr. 14 · 30159 Hannover · Tel.: 0511-121 06-0
www.dmb-hannover.de · info@dmb-hannover.de
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2014 saçları Türk kuaför tarafından tanıtıldı

B

Gaziantepliler Derneği Suriyeli
çocuklar için kolları sıvadı

D

• Türkses / Bremen
MEHMET UZUN

elmenhorst’da 2008 yılından beri
faaliyet gösteren Gaziantepliler
Kültür ve Dayanışma Derneği'nde (DEGAD) seçim oldu. Yapılan seçimle başkanlığa tekrar Savaş İzgi
seçilirken, eski yönetime yeni ve genç
isimler katıldı. Üç bayanında yer aldığı
yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
Savaş İzgi, Ökkeş Satıloğlu, Mehmet
Uzun, Hatiçe Koçak, Ayten Satıloğlu,
Zekeriya Coşkun, Hacer Evgi, Mehmet
Demir, İmam Özen ve Murat Gül.

SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN
YARDIM TOPLANACAK

Delmenhorst kentinde Gaziantep kültürünü tanıtmak ve yaşatmak, Gaziantepliler arasında birlik ve beraberlik sağlamak amacıyla kurulan DEGAD, 2014
yılında genellikle yardım çalışmaları yapacak. Şubat ayı başında İstanbul'da bir
yetimhanede 77 çocuğu giydiren
DEGAD yönetimi şimdi de Gaziantep
sınırında Suriyeli mültecilerin kaldığı
kamp için yardım toplayacak. „Suriyeli

çocuklara bir battaniye“ adı altında
başlatılacak kampanyayla Suriyeliler
için başta battaniye olmak üzere çocuk
kıyafetleri, oyuncak ve sağlık malzemeleri yardımı toplanacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

DEGAD Başkanı Savaş İzgi, kampanya
için kolları sıvadıklarını, resmi makamlarla görüşmelere başladıklarını söyledi.
Ulaşım sorununu çözmeleri halinde yardım kampanyası için start vereceklerini
anlatan İzgi, „Yönetim kurulumuzu
genişlettik ve genç isimler dahil ettik.
Dernek olarak bundan böyle kültürel
çalışmaların yanı sıra yardım çalışmalarıda yapacağız. Savaştan kaçan,
yardıma muhtaç Suriyeli mülteçiler
için yardım toplayacağız. Yardımda
ilk amacımız çocuklara ulaşmak ve
onları mutlu etmek. Şu anda yardımı
Gaizantep'e ulaştıracak bir araç
arıyoruz. Bu sorunu çözünce hemen
kampanyaya başlayacağız. Yardım
çalışmalarımız tamamen resmi olacak
ve Gaziantep valiliği ve büyükşehir
belediyesinden de destek alacağız. Bu
konuda yazışmalar başlatıldı“ dedi.

• Türkses / Bremen
MEHMET UZUN

remen de düzenlenen Saç
Modası (Hair Fashion)
Showuyla 2014 yılının saç
modelleri renkleri ve kesim
teknikleri kuaförlere gösterildi.
Bremen Eyaleti Kuaförler Birliği
tarafından organize edilen gösteride yeni saç trendleri uygulamalı
olarak gösterildi. Show'da dördü
erkek olmak üzere 20 dolayında
manken görev aldı. Toplamda ise
30 kişilik bir ekip emek sarf etti.
Bremen'in önde gelen kuaförleri
seçilen mankenler üzerinde yeni
saç modellerini uygulamalı olarak
gösterdi. Çok sayıda kuaför ve
davetli tarafından izlenen show
büyük beğeni topladı. Mankenlerin güzellikleri ise izleyicileri
büyüledi.

KUAFÖRLER BİRLİĞİ
BAŞKANI TÜRK

Saç Modası Showunu Bremen
Eyaleti Kuaförler Birliği Başkanı

Nuray Özalp sundu. Almanya'da
bir eyaletin kuaförler birliği
başkanlığına seçilen ilk Türk olan
Nuray Özalp, showu sunmanın
yanı sıra 2014 yılı saç trendlerini,
renklerini ve kesim tekniklerini de
anlattı.

MODA MAT SAÇLAR

Kardesi Gülay Özalp ile birlikte
Bremen'in en büyük kuaförlerinden birisi olan La Mirage de
Coiffeur'u işleten Nuray Özalp
2014 yılının saç renginin mat
renkler, modelinin ön tarafı kısa
küt saçlar ile kısa topuzlu saçlar
olduğunu söyledi. Saç modasının
her yıl değiştiğini birlik olarak da
bunu yakından takip ettiklerini
belirtti. Özalp tüm yenilikleri
düzenlenen seminerlerle Bremenli
kuaförlere anlattıklarını dile
getirdi.

USTA KUAFÖRLER
YETİŞİYOR

Dört yıldır eyalette kuaförler
birliği başkanlığını yaptığını,

birliğe 400 dolayında kuaförün
üye olduğunu belirten Nuray
Özalp, „Ben göreviminin bilincindeyim. Bu nedenle tekrar
başkan seçilmem isteniyor. Ben
ve kardeşim Gülay artık saç
kesiminden çok yeni kuaförler

yetiştirmekle meşgulüz. Bizim
yanımızda yetişen öğrenciler
usta olup Almanya şampiyonalarında birincilikler aldılar.
Artık dünya şampiyonluğu için
çalışıyoruz“ dedi.

Bremen havaalanına Türk lokantası açıldı

B
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remen havaalanına Türk lokantası
açıldı. Turizmci Bünyamin Şereflioğlu tarafından açılan lokanta
hizmete girdi. Türkiyeden yeni gelen bir
Türk aşçının elinden çıkan bir birinden
leziz Türk yemekleri müşterilerin dikkatini çekmeye başladı. İki yıl önce THY'nın Bremen havaalanında büro açmasından sonra şimdi de bir Türk lokantasının
açılması hem Alman, hem de Türk yolcu ve havaalanı çalışanlarını sevindirdi.

İHTİYAÇ VARDI

Lokanta sahibi Bünyamin Şereflioğlu
ihtiyaç olduğu için lokanta açtıklarını
söyledi. Şereflioğlu, „Kesinlikle ihtiyaç
vardı. Havaalanında İtalyan, Yunan
ve Alman restoranları var. Havaala-

nında çalışan çok sayıda müslüman ve
Türk kökenli insan var. İstek geldi
bizde açtık. Öğle saatlerinde inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Henüz
resmi açılış yapılmadı ama ilgi
büyük“ dedi.

YEMEKTEN SONRA
ÇAY İKRAMI

Kahramanmaraşlı aşçı Hanifi Solak, menülerinde sadece Türk yemeklerinin olduğunu söyledi. Almanlarında Türk
yemeklerini sevdiğini dile getiren Solak,
„Bazen salon kalabalığı almıyor“
dedi. Her yemekten sonra müşterilerine
Türk çayı ikram ettiklerini anlatan
Solak, „Kurufasülye, tazefasulye, barbunya, kabaksulusu, saçkavurma,
tavuk, kısır, antep acılı ezme, sarma
ve humus gibi çeşitlerimiz var“ diye
konuştu.
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LIVA HOME açıldı

• Türkses / HAMBURG

Hamburg’da sanatçı Serkan
Alkan öncülüğünde Hit
House Düğün Salonu’nda
“Bizim 4 Dörtlük Gecemiz”
adı altında düzenlenen eğlence muhteşem geçti. Yoğun
katılımın olduğu gecede
Seval, Hüseyin ve Kubat’ın

söylediği türkülerle Anadolu
adım adım gezdirildi. Arkadaşlar Orkestrası’nın yaptığı
müzik eşliğinde saatlerce halaylar çekildi. Rok müziği sevenler için gecede Murat İnce
ve Grup Nalbant sahne alarak
unutulmayan parçaları seslendirdi. Etkinlikte pop parçaları sevenlere Blackbeat &

House, DJ Serdal Zeynel &
Friends yaptıkları müzikle
gençlerin geç vakte kadar
dans yapmalarını sağladı. Gecede herkesin zevkine uygun
dört dörtlük bir eğlence sunularak katılımcıların sabaha
kadar neşeli vakit geçirmeleri
gerçekleşti.

Antibakteriyal sabunlar
ne kadar güvenli

A

merikan Gýda ve Ýlaç Kurumu FDA, antibakteriyel
sabun üreticilerini ilgilendiren yeni bir açýklama yaptý. Açýklamaya göre, antibakteriyel sabun
imalatý yapan üreticiler ürettikleri
sabunlarýn normal sabun ve sudan
daha güvenli ve etkili olduðunu
kanýtlamak zorunda. Yoksa bu
ürünleri birkaç yýl içerisinde piyasadan çekmek zorunda kalacaklar.

Ýþte bu ürünlerin
zararlarý:

1. Antibakteriyel sabunlar kullandýðýmýz sabun ve sudan daha
etkili deðildir. Bu konu ile ilgili 42
yýldýr sayýsýz araþtýrmaya imza
atmýþ FDA’nýn yaptýðý açýklamaya
göre, içeriðinde triklosan bulunan
ürünler geleneksel sabunlarla
karþýlaþtýrýldýðýnda insan saðlýðýna
yararlý deðil.

FDA Ýlaç Merkezi müdürü Sandra
Kweder, “birçok tüketicinin bakterilerden ve mikroplardan korunuruz düþüncesiyle antibakteriyel
sabunlarý kullandýðýný düþünüyoruz. Ancak antibakteriyel sabunlarýn geleneksel sabunlardan daha
etkili olduðunu kanýtlayan herhangi bir kanýt henüz yok” þeklinde

açýklama yaptý.
Üreticiler her ne kadar kullanýlan
triklosanýn bakterileri yok ettiðine
dair kanýt olduðunu savunsa da
antibakteriyel sabun kullanan birinin elinde yapýlan bakteri testi sonuçlarý ile üreticilerin iddalarýnda
tutarsýzlýk olduðu gözlemlenmiþtir.
FDA, bu sabunlarýn enfeksiyonu
azalttýðýna dair kliniklerde yapýlmýþ
güncel testler istiyor.

2. Antibakteriyel sabunlar, antibiyotiðe dirençli bakterilerin üremesine neden olabilir. Çok fazla
antibiyotik kullanýmý kimyasala
maruz kalan bakterinin antibiyotiðe karþý direnç saðlayýp mutasyona uðramasýna neden olabilir.
Ve bu kimyasallar kullanýlmaya
devam edilirse baþka bakteriler ölürken direnç kazanan ve mutasyona uðrayan diðer bakteriler
çoðalmaya devam eder.

3. Antibakteriyel sabunlar endoktrin bozucu görevi görebilir. Triklosan
sudaki
serbest
klorla
birleþerek diklorofenol oluþumuna
da yol açmakta; bu da ultraviyole
ýþýnlarýn etkisiyle dioksine dönüþmektedir. Oluþan dioksin miktarý çok az olmakla beraber bu
madde çok toksiktir ve hormonlarý
bozucu etkisi de vardýr. Ayrýca

bunlarýn vücuttan atýlmalarý çok
yavaþ olup tabiatta da çok uzun
süre kalýrlar. Kurbaðalar ve fareler
üzerinde yapýlan araþtýrmalar çok
düþük miktarlardaki triklosanýn bile
tiroit hormonlarýnýn reseptörlerine
baðlandýðýný ve tiroit hormonlarýný
bloke ettiðini ortaya çýkarmýþtýr.

4. Saðlýk problemlerinin oluþmasýna neden olabilirler. Triklosanla
temaslarý fazla olan çocuklarda
alerjilerin çok sýk görüldüðü de pek
çok araþtýrma ile ortaya konmuþtur. Bazý kiþilerde alerjik temas
dermatitine yani bir tür egzamaya
yol açabileceði de bilinmektedir.

5. Antibakteriyel sabunlar çevreye
zararlýdýr. Triklosan ve triklokarbonun suyollarýna karýþmýþ olduðunu, yunuslarda rastlandýðýný
ilk gösteren bilim adamlarýndan
olan Arizona Üniversitesi’nden
Rolf Halden þunlarý söylüyor:
“Triklosan her zaman her yerde
bulunan bir çevre kirleticidir.
Bunun bir de market torbalarýna
eklenmesi zaten tabiatta yok edilmesi çok uzun zaman alan naylonun daha da zararlý olmasýna yol
açacaktýr.”

Vefat ve Başsağlığı

Kaynak: blogs.smithsonianmag.com

Ömer Özakıncı
Sabah Gazetesi Hamburg muhabiri
İKBAL ÖZAKINCI’nın babası

ani bir kalp krızi sonucu Antalya’da
5 Mart 2014 tarihinde vefat etmiştir.
merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine
başsağlığı dileriz.
Türkses Gazetesi adına
Emin Sağlık
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annover‘ de Schulenburger Landstraße üzerinde
hizmet veren LIVA HOME
mobilya mağazası, 22.02.2014
Cumartesi günü görkemli bir törenle ziyaretçilere kapılarını
açtı. Açılışa her kesimden insanlar yoğun ilgi gösterdi.
Sabah saat 10:00 sıralarında
başlayan açılışta sergilenen
mobilyalar görülmeye değerdi.
Akşam saat 19:00 da açılışın
bitmesi beklenirken, kapanış
saat 21:00 i buldu.

Mobilya sektöründe yıllarca hizmet vermiş olan ekibiyle birlikte
yeni yerinde hizmet vermeyi
amaçlayan LIVA HOME tamamı
Türkiye´den gelen mobilyalar ile

İtalyan mobilyalarını müşterilerine sunuyor.
Açılışa özel kampanyalardan
olan Araba yatak çekilişi, cocukların yanısıra büyüklerinde ilgisini çekti.

Açılışı değerlendiren mağaza
sahibi sayın Ali Karacan şunları
söyledi;
‘’Sektördeki
tecrübemizi
müşterilerimize sunmak için
elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yaklaşık 1-2 ay gibi
kısa bir sürede mağazamızı
açılışa hazır hale getirdik, bu
da ekip başarısının sonucudur. Mağzamızda modern, avangart, klasik, İtalyan, genç
odası, şark köşesi, aksesuar
ve otel mobilyası´nın yanısıra
özel siparişleride pazarlıyo-

ruz. Amacımız uzun yıllar kaliteli hizmet vermek ve bu devamlılığını
sağlamaktır.
Bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi
sunarım‘’ dedi.

Türk mutfa¤›n›n
vazgeçilmez lezzetleri!
Hamburg'un cazibe merkezlerinden Sternschanze'de 1988'den
beri türk mutfa¤›n›n eflsiz lezzetleri ile sizleri buluflturuyoruz.

Y

enilenen mekan›m›zda dostlarınızla
sohbet ederken odun kömürü
›zgarada haz›rlanan
leziz kebaplar size
efllik etsin istemezmisiniz?

Tatil günlerinin vazgeçilmezi
zengin menü seçenekleri ile
Brunch keyfi Pamukkale‘de
Sadece

12,90
Euro

Pazar ve Tatil günleri: 09.00 - 15.00

G

eleneksel türk kahvaltı keyfi sizleri bekliyor.
Her pazar Brunch, hafta içi hergün ve
cumartesi açık büfe kahvaltı seçenekleri ile
Kahvaltı Pamukkale'de yapılır.

Pamukkale
P
amukkale Köz
Köz
®
since 1988

®

Türkisches Restaurant

Susannenstraße 34-35, Hamburg • Tel.:040 - 430 24 11
www.pamukkalerestaurant.de • info@pamukkalerestaurant.de
Folge uns auf

http://www.facebook.com/pamukkalerestaurant

since 1988

1988 - 2013

25
YIL

goldenhorn.de

Dört dörtlük
eğlence oldu
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Avrupalılığın sorgulanması

NEDEN KAÇINILMAZDIR?
Sayfa - Seite 6
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ÜMRÜKÇÜ ''Batılılar’ın kendi hukuksuzluklarını savunurken kullandıkları İfadeleri neden Orwell’e hatırlatmaktadır. Artık Orwell’in anladığı anlamda
Avrupa’da yeni bir dil mi üretilmiştir. Avrupalı
hükümran çevrelerinin bu yeni diline göre
vize almamak vize almaktır, kötüleştirmemek
iyileştirmektir, kolaylık sağlamak zorlaştırmaktır. Bu cümleleri Orwell 1940’lardaki Stalinci zihniyeti Sovyetlerde anlatmak için kullanmış olabilirdi, ancak 2012 Avrupası’nda
Türkiye söz konusu olunca resmi yazılarında
ve mahkemeye sundukları görüşlerinde aynı
mantıksal bir silsile oluşturması Avrupalılık
açısından nasıl yorumlanmalıdır?
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Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İlimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Öğretim Üyesi ve Vizesiz Avrupa Araştırma Bölümü Başkanı ve Euromaster Antalya
Direktörü Prof.Dr. Harun Gümrükçü himayesinde hazırlanan çalışma raporunda
Vizesiz Avrupa ile İlgili Kararlar ve Hukuki İnkârcılığı ele aldı.
şüphe etmektedir. Bu şüphesini dile
getirdikten sonra, direk geçerli olsa
ve Alman ulusal yasalarını ikame
etse bile, Türk vatandaşlarına vize
olarak Almanya’da kısa süreli bulunma haklarının olmaması bir kötüleştirme olmadığı iddasında bulunmaktadır. (Kenar no. 35, s. 12)

DAR YORUMLADILAR

KARAR İNKAR ANLAMINDA

Almanya ABAD’ın Avrupa Birliği’ni Kuran
Roma Antlaşması’nın 59. maddesinin yorumunda geliştirdiği prensiplerin Katma Protokol’un 41. maddesini yorumlarken temel alması
yanlış olacağı iddasında bulunmaktadır.
Almanya’nın bu görüşü mahkeme tarafından
kabul görür ise gerek 1961 de imzalanan Atina
ve gerekse 1963 de imzalanan Ankara Antlaşması ve onu tamamlayan Katma Protokol’un
Avrupa Hukuku’nun bir parçası olduğu yorumlarının da retti anlamına gelir. Bu, 1974 de
ATAD’ın Haegeman Karar’ından (Yunanistan’ın açtığı bir dava) başlayarak bu güne
kadar verdiği ve henüz üye olmayan AB üye
ülkelerine dönük tüm kararları inkâr anlamına
gelebilecektir. Almanya Raporu’nun kenar
nosu 20 deki görüşü ise daha da garipdir. Bu
görüşe göre İsviçre ile yapılan hizmetlerin
serbest dolaşımı ve maddeleri Avrupa Hukuku
cerçevesinde birebir yorumlanmamıştır. Bu
ifadenin doğru olup olmadığı kontrol edilmemiş
olmakla beraber, Alman hükümet temsilcisi
bir hususu unutmuşdur. O da , İsviçre’nin
hiçbir zaman AB üyesi olmak için bir başvurusunun olmadığı, Türkiye’nin ise Gümrük
Birliği sürecini tamamlamış ön kapıda bekleyen

Kasım - November 2012

aday bir ülke olduğudur.
Bu çalışmamızda Alman Hükümeti’nin tüm
görüşlerini burada sergileyerek onlara tek tek
cevap vermemiz çok geniş yer alacaktır. Ancak
Alman hükümetinin görüşünde öyle ifadeler
bulunmaktadır ki, onları toparlayıp değerlendirmeden bu çalışmamız eksik kalmış olacaktır.
Bu anlamda Alman hükümetinin kenar numarası
35 de ki ifadesi gerçekden şaşırtıcıdır. Hükümet
temsilcisi ABAD’ın bugüne kadar verdiği 6
kararına rağmen mevcut haklarda kötüleştirme
kuralının direk geçerli olup olmadığından

Bu görüş ile Almanya sadece 6
ayrı mahkeme kararını ret etmekle
kalmamakda aynı zamanda mevcut
durumda kötüleştirme kavramını
da çarpıtmaktadır. Bunu takip eden
kenar nosunda hükümet temsilcisi
hizmet sunumu alanında mahkemenin vermiş olduğu Soysal ve Savatlı kararlarını çok dar yorumlayarak sadece sınır aşan tır şöforlerine indirgemektedir. Bu bakışı
ile de ABAD’ın kararlarının tek
tek davalarla ilgili olmadığını genel
geçer bir çerceve çizdiği gerçeğini
ikâr etmektedir ve dolaysıyla Avrupa
Hukuku’unun ulusüstü ve genel geçer olduğu özelliğini ret etmektedir. Daha da
önemlisi hizmet sunumu için alınan bu kararlar
ve onların temel prensiplerinin hizmet alımına
dönük verilecek bir kararda kullanılmaması
gerektiği gibi mantıkla izah edilemeyecek bir
sonuca varmaktadır. (bkz Alman Raporu kenar
no 36-37, s. 12-13) Alman Hükümet temsilcisinin görüşünün devamında her komedyenin
arayıpda bulamayacağı yeni görüşlere ulaşmakta
mümkündür. Bu görüşde 38. maddede dile
getirilmekte ve aile ziyaretleri için gerekli
vize başvurularında genel formaliteler istendiği

ileri sürülmekte ve bu şekliyle de hizmet sunumu başvuruları için daha kolay vize alınabilineceği iddiasında bulunmaktadır. Alman
hükümet temsilcisinin bu görüşünün doğru
olup olmadığının pratikde deneme şansımız
bulunmamaktadır. Doğru olduğundan yola çıksak bile daha önce vizesiz gitme hakkı olan
bir kişiden Büyükelçiliğe gitmesinin, kendisinden istenen belgeleri Büyükelçiliğe sunmasının ve en az 60 Avro gibi bir para ödemesinin
mevcut durumu kötüleştirmeme altında görmemek, dildeki terimleri eksik anlama dışında
ifade etmek imkansızdır.

AKROBATİK ARGÜMANLAR

Bir başka deyimle 1984’deki Owell’in kitabında belirttiği gibi insanlardan hürriyeti
kölelik olarak anlama barışı savaş diye yorumlama Stalinci bir zihniyet tarafından beklenilmekteydi. 2012 yılında Orwell’in dilini
baz alır isek Alman Hükümet temsilcisi bizden
kötüleştirmeyi iyileştirme olarak anlamamızı
beklemektedir. Bu çok ciddi olan hukuki durumun trajik komik bir dille ifade etmek

düşündürücü olmakla beraber, dünyanın üçüncü
büyük bir ülkesinin temsilcisinin hukuku inkâr
etme anlamında kullandığı bu akrobatik argumanların, eğer batının anladığı hukukun
üstünlüğü ve demokrasi kültürüne zarar verme
tehlikesi olmasa idi, belki hoş karşılanabilinirdi.
Ancak durum batının kendi değerlerini ret
etme ve kendi mahkeme kararlarını alaya
alma gibi bir ciddiyet arz etmektedir. Kaldı
ki Alman Hükümet temsilcisinin kötüleşme
yasağına iyileştirme olarak sunmak için uyguladığı akrobatik argumantlar bununlada
sınırlı kalmamaktadır. Bu durumu da mahkemeye sunulan raporun 39. maddesinde görmekteyiz. Buna göre ziyaret vizesi almak isteyenlerin Büyükelçiliğe gitmeleri artık gerekmeyecektir. Ayrıca belli koşullar yerine
getirildiğinde bu kişilerin ödedikleri vize masraflarıda azaltılacak hatta kaldırılacaktır. Alman
hükümetinin vaadleri bununlada kalmamakta
daha fazla kolaylıklar getirileceği anlatılmaktadır. Ancak bunların ne olduğu belirtilmemiştir.
Bu 2007 yılında Birleşik Krallığın yazılı vaadine benzemektedir. O tarihlerde ABAD
Tüm/Darı kararını verince Birleşik Krallık
bir açıklama yaparak bu kararın ne anlama
geleceğini kamuoyuyla paylaştığını bildirmişti.

AYRILMAZ PARÇASI

Aradan beş yıl geçti Birleşik Krallık susuyor ve onun Ankara’daki büyükelçiliği de
susuyor. Türkler’de susuyor. Buna
rağmen temsilci iddiasında kısa
bir süre Almanya’da kalmak için
vize almak bir kötüleştirme değildir sonucuna varmaktadır. AB
üye devletlerinin yetkilileri tarafından Avrupa Hukuku ve
ATAD/ABAD kararlarına göre
onun ayrılmaz bir parçası olan
AB Türkiye Ortaklık Hukuku
normları inkâr edilerek böyle bir
vizesiz giriş hakkı ve vize ötesi
haklar hâlâ uygulanmamaktadırlar.

DİTİB Alışveriş
Merkezi’ndeki dükkan ihalesi
31 Mart’a kadar uzatıldı
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iyanet İşleri Türk İslam
Birliği (DİTİB) Merkez
Camii ve Kültür Kompleksi içerisindeki Alışveriş Merkezinde (AVM) bulunan 18 dükkanın ihale usulü ile kiraya verilme süreci basın toplantısıyla
tanıtıldı.

DİTİB Yönetim Kurulu Üyeleri
Kazım Türkmen, Dr. Bekir Alboğa ve Selim Mercan, Köln’de
inşaatı tamamlanmak üzere
olan Alışveriş Merkezi (AVM)
ile ilgili açıklamalarda bulundular.

06 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni Genel Merkez’de
hizmetlerin verildiğini söyleyen
Kazım Türkmen, Alışveriş Merkezimizle ilgili ihale sürecinin
başlatıldığını söyledi. Türkmen
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Alışveriş Merkezi ile ilgili
sağdan soldan bazı olumsuz
söylentilerin dolaştığı, bir bilgi
kirliliğinin oluştuğunu duyuyoruz. ‘Dükkanların kiraya verildiği, dükkan sahiplerinin belli
olduğu ve göstermelik şekilde
ilan edildiği’ şeklindeki olumsuz
söylentilerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak
üzere bir araya geldik. Dükkan
kiralamaları, tüm şeffaflığıyla
ihale usulü ile yapılacaktır. Talepler gözönüne alındığından
ve konseptlerin daha geniş bir
zamanda hazırlanan bilinmesi
için son müracaat tarihini 31
Mart tarihine kadar uzattık. İhale süreci ile ilgili geniş bilgiyi
www.ditib.de veya www.ditib-

center.de sitelerimizden duyurduğumuz gibi Almanya’daki
bağlı teşkilatlarımıza da ilan
ettik.”

Online başvurular
31 Mart 2014
tarihine kadar uzatıldı

Yönetim Kurulu Üyesi Selim
Mercan, Alışveriş Merkezi’mizde 18 dükkanın ikisi, DİTİB’in
ZSU şirketi tarafından kullanılacağı, diğer 16 dükkanın iki
aşamalı ihale süreciyle kiraya
verileceğini anlattı. İhale için
31 Mart’a kadar online başvuruların yapılabileceğini söyleyen Mercan, ayrıca ihalelerde
zerre kadar şüphe oluşmadan
noter huzurunda ve şeffaf bir
ortamda yapılacağını ifade etti.

Hassasiyetler dikkate alınacak
Kiralamada hassasiyetlerinin
olduğunu söyleyen Dr. Bekir
Alboğa’da, alkol, kumar, domuz
eti, ırkçı içerikli vs. ürün satışları
kesinlikle müsaade edilmeyeceği ve kiraya verilmeyeceğini
söyledi.

İlahe tüm şeffaflığı
ile yapılacak

İhale daha duyurulmadan 140
başvuru olduğunu bildiren Türkmen, kiraya verilmenin ihale
ile olacağını, tüm şeffaflığa
rağmen söylentilerin kendilerini
üzdüğünü kaydetti.
Ayrıntılar için tıklayın
Diyanet İşleri Türk
İslam Birliği (DİTİB)

Kırşehir sevdalısı Sebahattin
Bremen de yaşayan Kırşehirli Sebahattin, BMW
marka lüx arabasının arka camına ve plakasına
yazdırdığı özel ibarelerle dikkat çekiyor. Memleketini gurbetde de doya doya yaşadığını ifade
eden Kırşehirli Sebahattin, “Memleketime aşığım,
arabamda, işyerimde ve evin her köşesinde
Kırşehiri andıran bir hatıra bulundururum. Arabamda hep Neşet Ertaş dan ve Kırşehir türkülerini dinlerim. Trafik lambalarında durunca
hemşerilerimle tanışır selamlaşırım“ dedi. Bir trafik lambasında Neşet Ertaş’ın türküsün dinlerken
karşılaşdığımız Kırşehirli Sebahattin, bizimde
Kırşehirli olduğumuzu öğrenince, işyerine kadar
bizi davet ederek, bir fincan kahve ikram etti.

Ağustos da seçmeniz

baş sayfa dan devam

Başbakanlık bünyesindeki Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı web sitesinde yer
alan bilgilere göre, yurtdışı Türkleri'ne 38 gün
boyunca oy kullanma imkanı tanınacak. Vatandaşlar bulundukları bölgedeki büyükelçilik veya
konsolosluklar gibi yurtdışı temsilciliklerinde ve
yerel makamların uygun göreceği mekanlarda
seçim tarihinden kırk beş gün öncesinden başlamak üzere, seçim gününden önceki yedinci güne
kadar 38 gün boyunca oy verebilecek.
Vatandaş sayısının Almanya, Fransa ve Hollanda
gibi fazla olduğu ülkelerde Türkiye’ye ait diplomatik
binalardaki imkanların yetersiz kalacağından yola
çıkan yetkililer seçimlerin spor salonları, okullar
veya fuar alanları gibi mekanlarda gerçekleştirilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Oy verme işleminin randevulu mu yoksa başka bir
sistemle mi yapılacağı da henüz netleşmeyen bir
konu. Almanya’daki Türk diplomatlar, Berlin, Hamburg, Köln gibi konsolosluklara bağlı bölgelerde
150-200 bin seçmen konumunda vatandaşının
yaşadığını ve konsolosluk binalarının yetersiz kalabileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi için Almanya’daki temsilciliklerin dışında sandık kurma isteğini resmi olarak Alman mercilere ilettiklerini
belirten yetkililer, bu konunun Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta Başbakan Angela
Merkel’le Berlin’deki buluşmasında da gündeme
geleceğinden yola çıkıyor.

Alman tarafı daha önce yaptığı açıklamalarda oy
verme işlemi kapsamında güvenlik sorunlarının
aşılması gerektiğini belirterek, konuyla ilgili şimdiye

kadar kesin bir tavır almadı. Öte yandan yetkililer

ve diplomatlar seçmen kütüklerine kayıtlı olmayanların oy kullanamayacağı uyarısını yapıyor.

Türkiye’de de seçmen kütüğünde adı olmayanları
oy kullanamadıklarını anımsatan yetkililer, seçmenlerin yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını www.ysk.gov.tr adresinin ‘Yurt Dışı Seçmen
Sorgulama’ bölümünden kontrol edebileceklerini
vurguluyor. Kayıtlarını bulamayanların bağlı bulundukları konsolosluklara adres beyanında bulunarak
kayıtları güncellemeleri gerekiyor.

Bir başka alternatif ise elektronik ortamda Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması. Öte yandan yurtdışı seçmenleri seçim ve
oy verme süresince Türkiye’ye giriş yapmaları durumunda eskiden olduğu gibi gümrük kapılarında
da oy verebilecek. Bu işlem için seçmen kütüğüne
kaydın yanısıra, T.C. kimlik numarasını gösteren
nüfus hüviyet cüzdanı gerekli.

DİTİB Akademisi’nde
uygulamalı din hizmetleri semineri başladı

D

İTİB Akademisi, Almanya Üniversitelerinde
bulunan İlahiyat Bölümlerinde okuyan
öğrencilere yönelik, T.C. Diyanet İşleri
Başkanlığı standartlarıyla ‘Uygulamalı Din Hizmetleri Semineri’ adı altında yürütülen özel sertifika programı 03.03.2014 tarihi itibariyle başladı.

28 Mart 2014 tarihine kadar sürecek seminerde,
Frankfurt, Tübingen, Osnabrück ve Münster İlahiyat Bölümlerinden katılan 29 öğrenciye Kur’an-ı
Kerim, Akaid, Dini Hitabet, Dini Bilgiler ve Dini
Rehberlik ve Danışmanlık dersleri verilecektir.

Bu programla birlikte DİTİB Akademisi, Almanya
Üniversitelerindeki İlahiyat Bölümlerine ek olarak,
Üniversite ara tatillerinde din hizmetlerine ilgi
duyan öğrencilerin önemli eksiklerini gidermeyi
hedeflemektedir. Almanya’da İlahiyat öğrenimi esnasında ilmi temeller kazanılırken, özellikle Türk
Müslüman Cemaatlere yönelik hizmetlerde yeterlilik sahibi olmak birçok öğrencinin önde gelen arzusudur. DİTİB Akademisi’nin bu programla
hedefi, kadın ve erkek tüm öğrencilerin bu ihtiyacını gidermektir.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

HABER SİTESİNİ

T ü r k s e s G a z e t e si
ziyaret edin!..

www.turkses.de

Bahattin Gemici’den
yeni bir kitap ‘Gözden Irak’

E

Türkses/Hamburg

ğitimci-yazar Bahattin
Gemici’nin
GÖZDEN
IRAK adlı öykü kitabı Ankara’da Kurgu Kültür Merkezi
tarafından yayımlandı. Almanya’da yaşayan yurttaşla- rımızın
yaşamından
kesitler
sunulan kitapta 15 öykü bulunuyor.
Gemici, Gözden Irak kitabında
Almanya’ya göç eden yurttaşlarımızın Alman komşuları ile olan
ilişkilerini, dil öğrenme güçlüklerini, iki ülke ve kültür arasındaki
bocalamalarını, ezilmişliklerini,
umutlarını ve aşklarını akıcı,
yalın bir dille anlatıyor.
Gözden Irak’da yer alan kimi
zaman insana hüzün veren,
kimi zaman da kahkahalara
boğarken düşündüren öyküler
hakkında Çağdaş Türk Dili Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Günay Güner şunları söylüyor:
“İnsanlık, binyıllar içinde
büyük, sürekli savruluşlar
yaşadı. Savaşlar, kıyımlar, gönenç içinde yaşam koşullarına
ulaşma isteği kitleleri göçe zorladı. Bugün yeryüzünün hiçbir
yeri için saf, o ülkenin yerlisi

toplumlardan söz etme olanağı
yoktur. Ayrıca anlamsızdır. Göç
ayrılık, çözülme, tedirginlik, bilinmezlik, kaygı, sonu gelmez
bir yabancılık, iç sıkıntısı, derin
acı demektir. Derin, dinmeyen
acı… Her toplum bu ağır bedeli
karşılamayı göze alamaz.
Bilge Ozan, Düşünür Octavio
Paz Lozano, “Yalnızlık Dolambacı” adlı tanınmış yapıtında
Paçuko, (diğer söyleyişle “Don
Hiç Kimse”) diye adlandırdığı bir
göçer

kişiliği çözümler. Yaşamda kalmak, bütünlüğünü korumak için,
giysisinden, tavırlarına değin direnme yolları bulur. Paçuko’nun
Almanya’daki, Fransa’daki, Belçika’daki, İsveç’teki… özellikle
ilk kuşak Türklere; diğer benzer
uluslardan insanlara benzemediğini kim söyleyebilir ki.
Yazın (edebiyat) yönünden
göç bir türü değil, insanlık durumunu dillendirir. Birkaç kuşaktan beri Avrupa’da yaşayan

Türkler söz konusu toplumsal
gerçekliğe dayanan kendine
özgü bir yazın yarattılar. Bu
yaratı alanının sözcüsü olan yazarlardan Bahattin Gemici şiir,
öykü türlerinde yayımladığı birçok yapıta Gözden Irak adlı yeni
öykü kitabını da ekledi.
Bahattin Gemici, anılan birikime, duyarlı tanıklıklarının güzelduyusal (estetik) kaygıyla
buluştuğu Gözden Irak ile
değerli bir katkı sağlıyor. Öykü
kişilikleri içinde, dışında oldukları yeni topluma karşı korunmaya çalışırlarken bir yandan
içlerine kapanırlar. Ne öz yurtlarında benimsenirler ne de yabancısı oldukları, yaşamak
zorunda kaldıkları ülkede benimsenirler. Gecesi, gündüzü,
dili, kalabalığı, yalnızlığı, ekini,
erkeği, kadını… başka bir yeni
yeri yurt edinmek zorundadırlar.
Kuşaklar geçse de bunu ne
değin başarabilirler? Bahattin
Gemici’nin Gözden Irak adlı bu
öykü kitabı, yeniden somutlaştırdığı evrensel, nesnel yaklaşımı, budunsal, dinsel,
topluluksal (cemaat) kimlikleri
yücelten; “öteki” olgusunu her
an üreten çarpık küreselleşme,
Yeni Dünya Düzeni anlayışına
tutarlı, kalıcı, güçlü bir yanıttır.

İlanlarınız

için doğru
tercih:

Türkses Gazetesi

23 yıllık tecrübesiyle
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ALTIN BULMACAYI çözüp, ALTIN ŞİFREYİ bulan bir okurumuza Çeyrek Altın hediye.

SEN DE ÇÖZ, SEN DE KAZAN
Bulmacayı çözdükten sonra doğru cevabınızı, posta
veya mail yoluyla en geç 15
2013’e
21Temmuz
Mart 2014
e kadar bize
iletin, çekilişe katılıp ÇEYREK ALTIN kazanma fırsatını
yakalayın. Adres: Im Hegen 3, 22113 Oststeinbek
E-Mail: tuerkses@t-online.de
Önemli Uyarı: Kazanan kişi Çeyrek Altın’ını verilecek adresten kimliğini
beyan ederek bizzat teslim alacaktır. Ödüller paraya çevrilemez.

Türkses BULMACA

Billstedter Hauptstraße 51
22111 Hamburg (Billstedt)
Tel: 040 / 22 75 83 81 • Fax: 040 / 22 75 83 76 •
info@miraj-juwelier.de • www.miraj-juwelier.de

I ALTIN BULMACA

I SÖZCÜK YERLEŞTİRME

1

5

Türkses
Gazetesi’ni
vereceğiniz
haber ve
ilanlarınız
için:

Mobil:
0172 / 54 68 334
Tel.: 040 / 81 46 40
Fax: 040 / 86 69 08 54

2

e-mail:
tuerkses@t-online.de
www.turkses.de

4

I SAYI YERLEŞTİRME
6

7

3

1

2

3

4

5

6

7

Altın Şifre:
I SUDOKU / KOLAY

I SUDOKU / ORTA

I SUDOKU / ZOR

2 BASAMAKLI
16 18 19 23 25 28 43
51 58 68 74 76 77 78
80 87
3 BASAMAKLI
112 151 176 220 256 283
292 325 362 381 395
425 439 486 503 567
615 678 689 697 737 763
764 836 875 929 937
963 986
4 BASAMAKLI
3181 3291 4195 4574 5852
6142 6375 6903 8706
8857 9377 9735
5 BASAMAKLI
24551 41319 44253 44376
46524 65476 68133 71973
86232 88682 91915 99952
6 BASAMAKLI
111422 134597 559738
592128 751897 761467
907431 948551
7 BASAMAKLI
1120716 1629712 4389943
4793511 4952549 5928687
8670397 8684908 9000455

Hamburg Trabzonsporlular Derneği
yeni yönetimini basına tanıttı
Mart - März 2014
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Hamburg Trabzonlular ve Tranzonspor Taraftarları Derneği basına yönelik kahvaltı düzenleyerek yeni yönetimi tanıttı 2 Mart Pazar Günü
dernek binasında gerçekleşen kahvaltıda çok sayıda basın mensubu
ve dernek yöneticileri hazır bulundu. Ayrıca SPD Hamburg eyalet milletvekili Kazım Abacı da davetliler arasında yer aldı.

S

• TÜRKSES / Hamburg
Aslıhan Kurnaz

ıcak bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda ilk söz alan 3. Dönem Dernek
Başkanı İlhan Yılmaz, yönetimi basına
tanıttıktan sonra yapacakları faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yeni yönetimde gençlerin
olmasına ağırlık verıldiğini ve onların çeşitli
kurslarla birnevi ekip çalışması yapacaklarını,
bu çalışmada üye olsun olmasın 4. aydan
itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirtti.
Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın ve Trabzon
Belediyesi'nin de desteklediği 2015'te gerçekleşek olan Hafengeburstag etkinlikleri
için geniş çapta çalışmaları olduklarını dile
getirdi.

olan Avrupa parlementosu ve ilçe meclisi
seçimlerinde Sosyal Demokratların, Avrupa
Parlementosunda 1.sıraya geçmesi söz konusu olduğunu değinen Kazım Abacı, "Bu
sayede Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler
daha da iyi olabilecek" dedi. Geçmiş yıllara
oranla SPD'nin oy oranlarının arttığını, "CDU
%42 oy alırken SPD %25 oy aldı. Bu sonuçlar
Almanya'nın demokratik bir ülke olduğunu
gösterir" dedi. Çifte vatandaşlığın da yavaş
yavaş yürürlüğe gireceğini söyledi. Ayrıca
23 Mart 2014 tarihinde saat 13:00' de Hamburg Belediye Sarayı'nda bir resepsiyon düzenleneceğini, bu resepsiyinun amacının
spordaki çok kültürlülüğün olduğunu söyledi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan İlhan Yalmaz, Başkan Yardımcısı
Cevdet Büyük, Başkan Yardımcısı Nihat
Bayram, Sekreter Celal Demirbulut, Mali
İşler Sorumlusu Yusuf Şen, Mali İşler Sorumlusu Adil Yılmaz, Dernek Sorumlusu Ali
Aydın, Dernek Sorumlusu Erol Şen, Gençlik
Kolları Sorumlusu Engin Yurdakul. Folklor
Kolu Sorumlusu Murat Gül.

Ardından söz alan SPD Hamburg eyalet
milletvekili Kazım Abacı konuşmasında çifte
vatandaşlık hakkında bilgiler sundu ve basın
mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Sözlerine yeni yönetime başarılarını dileyerek
başlayan Kazım Abacı Hamburg'da Alman
vatandaşlığına geçen yabancıların sayısının
oldukça fazla olduğunu ve Türklerin 1. sırada
yer aldığını 2013 senesinde 70 bin in üzerinde kişinin Alman vatandaşlığına geçtiğini
ve bunda SPD’nin ve Olaf Schultz'un başlattığı kampanyanın etkisi olduğunu söyledi.
Yapılan anketlere göre 25 Mayısta yapılacak
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Merhaba Değerli
Spor severler ,,

Sizlerle tekrar birlikteyiz,,

Bıraktığım yerden yazılarıma devam edeceğim .
Türkses Ailesinin tekrar
içinde olmak ve bu vesile
ile sizlere ulaşmak mutluluk verici , Son Günlerde
Türkiye Süper ligindeki gelişmeler
ve ligimizdeki gelecek maçlara kısaca
değineceğim.
Fenerbahçenin sezona yeni Teknik
Direktörle girmesi takımın Avrupa
kupalarında olmaması ligdeki performansına etki yapmıştır ,birde Ersun
Hocanın bu fırsatı yakalamışken iyi
kullanma isteği bir dönem farkın 10
puana çıkmasına neden oldu ,tabiki
bu aranın açılmasında Galatasarayın
hoca değişikliği ,yeni gelen hocanın
takımı tanımadaki zamana ihtiyacı
olması etken olmuştur ..Beşiktaşında
sakatlıklar kadro yetersizliği ve Türkiye liginde etkili olamayan teknik
adamlarının oluşu onları çok yaklaştıkları zirveden uzaklaştırdı .önem derecesi yüksek olan maçları kazanamadılar .
Trabzonsporda bu yıl Avrupa kupalarındaki istikrarlı gidiişni ,lige yansıtamadı ve yarışa ortak olamadı
.diğer Anadolu takımlarından üst tarafa atak yapabilecek bir takım görünmedi .Mücadele Alt sıralarda çok
zorlu geçiyor ilk devre kesin düştü
gözüyle bakılan ElazığSpor 17 maçta
13 puan toplamışken 2 devre 6 maçta
13 puan toplaması 2 devrenin hareketli başladığını ve maçların ilk devredeki maçlara göre daha zor ve çekişmeli geçtiğini gösteriyor.
Ligdeki takımların performansları yanında hakemlerin neler yapacağı veya
yaptıklarıda çok konuşuldu ve dahada konuşulacağa benziyor ,çünkü
Futbol Federasyonunun olaylar
karşısında Hakemlerine sahip çıkamaması onların kendilerini yanlız
hissetmelerine neden oluyor ve çok
konuşan ve medya etkisi olan kulüplerin maçlarında etkileniyorlar ..en
büyük
korkuları maç alamamak
olunca hatalar otamatik oluşuyor
rahat ve baskısız olmalarını temenni
ediyorum.

Seyicilerimizin bundan sonraki maçlarda daha duyarlı olmalarını ve
maçların birer spor karşılaşması olduğunu unutmamalar gerekir. Avrupadaki taraftarlarımız derneklerde
ve lokallerde maçları yanyana izlerken
aynı olayın ülkemizde olamayışının
altındaki gerçekleri konuşmak gerekli
.
Oynanan maçların neticesindeki kalitenin Türk Milli Takımına Yansıyacağını düşündüğümüzde daha kaliteli
,daha yaratıcı heyecanlı ve Sportmence
Fairplay ruhunda maçların geçmesini
umut ediyorum .Milli Takımımızın Fatih Hocayla yeniden yapılanma sürecini
destekliyorum ve zaman verildiği sabırlı
olunduğunda Başarının ve eski güzel
günlerin geleceğinini düşünüyorum ,
Avrupadaki Futbol Federasyonuna ait
olan temsilciliğin çok uzun zamandır
boş olması ve gerekli atamaların yapılmamasını sayın yetkililer nasıl anlatacak merak ediyorum ,bu süre zarfında nekadar oyuncumuzun izlenemediğini Futbolun içindeki insanlar
çok iyi bilecektir .
Son dönemde burdaki boş olan yere
talip olan yeni Antrenör adaylarını basında izliyor ve okuyoruz,
Bugüne kadar olan yapılanmada milli,
takımların Alt kadrolarındaki teknik
adam seçimlerinde deneyimsiz Futbolu
yeni bırakan futbolcularımız görev aldılar ,ilk fırsatta burayı basamak olarak
kullanıp kulüp takımlarını tercih ettiler
ve çalışmalar ve emekler yarım kaldı
sadece kursları bitirmenin yeterli olmadığını bilmek gerekli ..oysaki Futbolda gelişmiş ülkelerde bu göreveler
deneyimli ve oyuncu seçiminde uzman
Teknik adamlara verilir ve yıllarca
bu görevlerinde kalırlar
Ve daha sonra görev alacak Antrenörleri yetiştirirler.......
‘Sporla ve sportmence kalın ‘
e-mail:
muratatiktr@hotmail.com

39,-

Elektrikli süpürge

25,-

Kahve
makinası

39,-

Kalorifer

9,Fön

15,Ceket

© Copyright: Türkses Zeitung

Sayfa -- Seite
Seite 20
Sayfa
20

KasımMart
- November
2013
- März 2014

Türkses Sayı
Türkses
Sayı--Ausgabe
Ausgabe245
249
Türkses erscheint seit 1991
in Nord Deutschland

3

Emin Sağlık

Türkses Gazetesi Kurucusu ve Sahibi

JAHREN

Kuzey Almanya'da
kesintisiz yaynlanan
tek Türk gazetesi...

Hamburg başta olmak üzere Bremen,
Hannover, Kiel, Lübeck ve Braunschweig
şehirlerinde yayınlanan Türkses Gazetesi,
verdiğiniz güçle 22
23 yıldır yoluna devam ediyor.
Bizi biz yapan değerli okurlarımızla ve
işadamlarımızla daha nice 22
23 yıllara.

Muhabirler
ve Reklam
Temsilcileri

ARANIYOR
Türkses
Gazetesi
ve Euroses
Dergisiçalışacak,
bünyesindeHAMBURG,
çalışacak,
Türkses
Gazetesi
bünyesinde
HANNOVER,
BREMEN
ve
çevresinde
görevlendirmek
üzere
HAMBURG, HANNOVER ve BREMEN çevresinde görevlendirilmek
üzeTürkçe
ve
Almanca’ya
iyi
derecede
hakim,
insan
ilişkileri
ve
iletişimi
re Türkçe ve Almanca’ya iyi derecede hakim, insan ilişkileri ve iletişimi
güçlü, bilgisayar kullanmasını iyi bilen, ehliyetli ve araç sahibi olan
güçlü, bilgisayar kullanmasını bilen, ehliyetli ve araç sahibi olan

REKLAM TEMSİLCİLERİ
ve

SERBEST MUHABİRLER
alınacaktır.
Not: Öğrenciler de başvurabilir.
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Öger Türk Tur yaz
sezonuna hazır
Yaz dönemi hazırlıklarını
tamamladıklarını
söyleyen Öger Türk Tur
Genel Müdürü Selim
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Kuaförden fazlası
La Meche’de
Bremen’de uzun zamandır hizmet veren
La Meche, Bremen’li kadınlara bir kuaförden
ötesi olarak hizmet veriyor.
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